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Agendapunt: 6 

Aard van de bespreking: oordeelsvorming 

Onderwerp: Advies brainstorm werkgroep commissie Ruimte over kaders stellen door PS bij startnotitie   

Omgevingsvisie Flevoland (OVF) 

  

Inhoud 

Wat is de bedoeling van de behandeling? 

 

Informeren van commissie over opbrengst brainstorm 

over kaders PS bij startnotitie OVF  

Wat wordt er van Commissie gevraagd? 

 

Zich uit te spreken over dit advies dat als bijlage is 

bijgevoegd bij de stukken. 

Wat is de context van het onderwerp / in    

welke context vindt behandeling plaats? 

 

Oordeelsvormende bespreking in commissie Ruimte van 

startnotitie OVF waarbij PS zich uitspreken over de te 

stellen kaders. 

Proces 

Wat is de voorafgaande historie geweest? 

 

Tijdens de beeldvormende sessie op 9-9 is aan de 

brainstorm werkgroep gevraagd met een nader advies 

te komen. Vanuit de commissie Ruimte hebben zich de 

volgende leden gemeld: de dames Papma en Klijnstra 

en heren Bogerd, Boshuijzen, Bouma, Van Ravenszwaaij 

en Wiegertjes. Mw. Klijnstra was bij de bespreking 

verhinderd en liet zich vervangen door de heer Plate. 

De heer Wiegertjes was eveneens verhinderd.  

Hoe gaat het na deze ronde verder? 

 

U kunt het advies betrekken bij de besluitvorming over 

de startnotitie OVF in de PS vergadering op 28-10-2015. 

Advies 

 

1. Ter inleiding 

De werkgroep heeft van de Statengriffie ter introductie over kaders stellen het volgende meegekregen: 

Wie heldere kaders  stelt vergemakkelijkt in het verdere proces de controlerende en        

volksvertegenwoordigende rol van statenleden. 

Kaders is kort gezegd: het formuleren van een opdracht door PS aan GS. 

PS geven de randvoorwaarden mee om uiteindelijk in 2017 een Omgevingsvisie Flevoland vast te kunnen 

stellen. Er kan door PS genormeerd worden en richting gegeven op de volgende aspecten: 

-inhoud; 

-proces; 

-middelen. 

De startnotitie van GS is een vorm van passieve kaderstelling. GS komen zelf met een voorstel en niet 

PS.In de startnotitie wordt op hoofdlijnen ingegaan op de volgende vragen: wat willen we bereiken, wat 

gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten en wanneer dient het beoogde resultaat te zijn bereikt. 

 

2. Inhoud 

De commissie geeft op de inhoud het volgende advies. 

 

- Wie gaan deelnemen aan de ateliers?  ( zie voor dit begrip de startnotitie: het is een werkvorm 

waar nieuwe inzichten in ruimtelijke problemen en oplossingsmogelijkheden ontstaan. Er zijn, zo  
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- heeft zij begrepen, erg veel ateliers, variërend van klein tot groot en vanuit basiskamp Lelystad 

(buiten het provinciehuis) tot rondreizend in de  

 

- eigen provincie of daarbuiten. De betrokkenheid van de commissie dient een actieve rol te zijn. 

Zeker over de invulling van de vragen: met wie?, over welke thema’s? en hoe gaan we die 

benoemen? Er dient voor commissie/PS evt. een ‘groot’ atelier te worden georganiseerd ; de 

invulling daarvan in samenspraak met de ateliermeester. Hoe gaan we andere netwerken erbij 

betrekken? 

 

- Denk goed na over de vraag hoe andere netwerken worden betrokken. Bij wijze van spreken 

‘Gluren bij de buren’ op een moderne manier invullen met leuke, aantrekkelijke  werkvormen. 

Met buurprovincies samen de ons verbindende thema’s samen verkennen. Dit is wat ons betreft  

een opdracht aan de ateliermeester die daarbij zijn vrijdenkerstalenten mag inzetten.  

 

- Suggestie bij start ateliers: begin met bijvoorbeeld de CV achtige beschrijving van Flevoland,met 

de positionering van Flevoland, ‘het verhaal van Flevoland’. . 

 

- Praktisch zaken koppelen, indien mogelijk, van bijvoorbeeld een atelier aan een werkbezoek. 

 

- Denk aan het uitnodigen van deskundigen zoals Adjiedj Bakas , Trendwatcher van het Jaar 2009,. 

of een futuroloog van kaliber. 

 

- Professor Tordoir uitnodigen over demografie en het Flevolandse perspectief. 

 

- Bespreekpunt is de samenbindende functie van de OVF. ‘Dit is Flevoland’. Over de Flevolandse 

identiteit en eigenheid. Zijn er meerdere belevingen? Valt daaruit een gezamenlijke noemer te 

halen? 

 

- Positionering Flevoland . Evt uitdragen/bevragen hierop via de ‘newsy’site. 

 

- Relatie met Flevolandse gemeenten is zeker een aandachtpunt. Hoe vullen we het begrip 

uitnodigingsplanologie in Flevoland in en hoe verhoudt zich dat tot de provinciale belangen (soms 

ook leidend tot een spanningsveld met lokale of rijksbelangen). D  ook een plek krijgen in de 

omgevingsverordening.  

 

- Unusual partners. Benadering bespreken met ateliermeester.Evt een ‘pressure cooker’ aanpak 

overwegen met interessante sprekers. 

 

- Analyse op sociale media noodzakelijk. Zicht houden op daar spelende interessante thema’s . 

Wat is daar de trendsettende topic? 

 

- Gemeenteraden, waterschap en bedrijfsleven. Nadenken over atelier met hen of andere 

invulling/werkvorm. 

 

 

3. Proces 

De commissie geeft op het proces het volgende advies. 

 

- Kaders dienen in deze startnotitie niet in beton te worden gegoten. Geef gelegenheid tot het 

aanscherpen met name na fase 1. Beide volgende fases zijn nadrukkelijk afhankelijk van de 

uitkomst van de eerste fase. 

 

- In fase 1 dient een moment te worden gepland voor een toelichting op de Omgevingswet. 

 

- De ‘in de cloud groep’ /‘cockpit groep’/regiegroep  uit de commissie Ruimte. Een andere  



 

 

 

 

 

- originele naam is  

            van harte welkom! Overige lijnen naar de andere commissies dan de commissie Ruimte lopen via 

de fracties. 

            Deze ‘cockpit groep’ zit dichter op de ateliermeester en zorgt voor nadere afstemming over de 

invulling van de ateliers en de concrete betrokkenheid van de commissie/PS. 

 

- In de commissie dient standaard de ‘stand van zaken OVF’ op de agenda te komen; liefst 

voorzien  van een half A4 met vermelding van belangrijke ontwikkelingen/aandachtspunten of 

met een mondelinge toelichting. 

 

- Sturingsfilosofie: deze wordt ingevuld in fase 1, en uitgewerkt in fase 2. 

            Sturing wordt meer vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht. 

 

 

- Waar maakt PS de politieke keuzes? 

            Per fase voorzien in een (door)startnotitie gevolgd door een politieke discussie over te maken 

keuzes.  

Fase 2: vaststellen ontwerp / tervisielegging/inspraak 

Fase 3: Beleidsuitwerkingen  

Dit zijn tevens momenten voor reflectie: ‘Zitten we nog goed?’. Tevens voorzien in concrete 

mijlpalen.  

PS politieke keuzes laten maken in een aparte vergadering. 

Na de publieke presentatie van de ateliermeester een bijeenkomst PS hierover plannen. 

Evt. gaan werken met prikkelende scenario’s. 

 

 

4. Middelen 

De commissie geeft op de middelen het volgende advies. 

 

- Zij stelt voor uit het budget van GS voor de OVF (zie beslispunt hierover bij vaststelling 

startnotitie) een budget te reserveren voor de werkzaamheden van commissie/PS,  in het 

bijzonder voor de ondersteuning van de cockpit-groep en daaruit voortvloeiende activiteiten. 

Gedacht wordt aan het inschakelen van een projectleider ter facilitering en aan een bedrag van 

50.000 euro.  

 

 

 

2015 is het Jaar van de Ruimte:  zie digitale inspiratiebron: https://wijmakennederland.nl/ 
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