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Wat is omgevingsvisie anno 2016? 
Generieke aanpak: 
- één nota 
- één moment  
- één partij  
- voor 10 jaar vastgesteld 
 
 

De werkelijkheid is een andere! 
 

 

 

 



Omgevingswet – nieuwe mogelijkheden 

Artikel 3.2: Een omgevingsvisie bevat:  

1. beschrijving hoofdlijnen kwaliteit fysieke leefomgeving,  

2. hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en 
behoud grondgebied,  

3. hoofdzaken voor fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.  

 



Omgevingswet – meerdere instrumenten 

Omgevingswet heeft 6 instrumenten 

- Omgevingsvisie 

- Plan of programma 

- Decentrale regelgeving (verordening) 

- (Algemene rijksregels) 

- Omgevingsvergunning 

- Projectbesluit 
 

 

 



Inhoudelijke ambities 
- Maatschappelijke vraag centraal 
- Wederkerigheid 
- Niet alles dicht regelen - van “nee tenzij” naar “ja mits” 
- Koersvast en flexibel 
- Flevolandse karakteristiek 
 
Inhoudelijk: strategische hoofdopgaven lange termijn voor Flevoland 
Compact document op hoofdlijnen - 20 pagina’s 
Co-creatie 
 

 

Startnotitie: ambities omgevingsvisie (10/2015) 



Omgevingsplan 2006 

- Een allesomvattend plan 

- Overheidssturing en uitvoering 
(gereedschapskist overheid) 

- Statisch voor wettelijke planperiode (4,6, of 
10 jaar) 

- Regels, beleidsplannen, programma’s etc 

- “250 pagina’s” 

 
 

 
 

Omgevingsvisie 2016 

- Strategische hoofdkeuzen lange termijn 

- Ruimte kracht derden 

- Koersvast en flexibel 

- Geen planperiode 

- “20 pagina’s”  

 

Fase 3 (Uitwerking – 2017 e.v.) 

- uitwerkingen van de hoofdkeuzen 

- Programma’s / Beleidsregels / Regelgeving / 
verordening/ vergunning 

- Projecten, acties, interventies, investeringen 
etc 

 

 

 

 

Omgevingsplan ≠ omgevingsvisie 



  

Stap 1 Atelier Flevo-perspectieven 

Stap 2 Omgevingsvisie 

Stap 3 Uitwerking 

Startnotitie: Hoe gaan we dat doen? 



Onderzoeksvragen 
- Wat zijn ontwikkelingen en trends?  
- Op welke lange termijn veranderingen 

moet de regio zich gaan voorbereiden? 
 
- Eindproduct is publieke presentatie 

 
 

Fase 1: atelier Flevo-perspectieven 



  

Statenbesluit 13 juli 2016 

a. Het verhaal van Flevoland als vertrekpunt Omgevingsvisie aandacht voor: 
- Uitwerken inzichten Krachtige samenleving 

 
b. Regionale Krachten 
- uitwerken inzichten “landbouw meerdere smaken”  
  

c. Circulaire economie & Duurzame Energie :  
  
d. In Omgevingsvisie vormgeven aan bestuursstijl  

- uitwerken Ruimte voor initiatief  



Opzet omgevingsvisie 
- Zelfbindend 
- “tijdloos” 
- 20 (digitale) pagina’s 
- Voorjaar 2017 

Fase 2: Omgevingsvisie Flevoland 



Fase 2: Uitwerking perspectieven 

Cie ruimte: coördinerend + opzet omgevingsvisie 
 
Perspectieven 
- Cie Ruimte: Verhaal van Flevoland, Krachtige samenleving, regionale kracht 
- Cie Economie: Circulaire economie & Landbouw meerdere smaken 
- Cie Bestuur: Ruimte voor initiatief 
- Cie Duurzaamheid: Duurzame energie 
 
Generieke planning en aanpak perspectieven 
- Intro vraagstuk + aanpak (december) 
- Tussenresultaat (januari) 
- Cpt eindresultaat (februari) 

 
 

 
 



Strategische opgaven in omgevingsvisie 
Opzet (ca 1,5 A4 per opgave) 

- Beschrijving van de strategische opgave voor toekomst 

- Beschrijving ambitie voor lange termijn 

- Beschrijving van de betrekking op provinciale kerntaken 

- Indicatie van aanpak inclusief overzicht actief bijdragende partners 

 

Procesmatig 

- Opbouwen samenwerking met partners 



- Vanaf voorjaar 2017 
- met partners 
- Inzet diversiteit instrumenten van diverse partners 
- … 

Fase 3: uitwerking strategische hoofdkeuzen 
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