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1. Beslispunten 

1. De startnotitie Omgevingsvisie Flevoland vast te stellen. 

2. De 11e begrotingswijziging 2015 vast te stellen, waarmee de eerder be-

schikbaar gestelde middelen voor het project Omgevingsvisie Flevoland 

worden herverdeeld over de jaren 2015-2017. 

 

2. Doelstelling programmabegroting 

De Omgevingsvisie Flevoland is aangekondigd in het Coalitieakkoord 2015 - 

2019 bij het onderdeel "Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid". 

 

3. Eerdere behandeling  

In 2006 hebben uw Staten het Omgevingsplan Flevoland II (OPFII) vastgesteld. 

Hierin is gesteld dat het OPFII een looptijd heeft tot 2015.  

 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. In het coalitieakkoord Flevoland “Innovatief en ondernemend 2015 – 

2019” is aangegeven dat er een integrale omgevingsvisie voor geheel Fle-

voland wordt opgesteld. Hiermee wordt een nieuwe basis gelegd voor de 

ontwikkelkracht van de provincie. Tevens is in het coalitieakkoord aange-

geven dat in 2015 een Startnotitie voor de Omgevingsvisie aan Provinciale 

Staten wordt voorgelegd.  

De Startnotitie schetst de gefaseerde aanpak, opzet en ambities van de 

Omgevingsvisie. Het doel van de behandeling is instemming te verkrijgen 

op de Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland alsmede het beschikbaar 

stellen van de middelen voor het uitvoeren van het betreffende project. 

1.2. Conform de Omgevingswet is elke provincie verplicht een omgevingsvisie 

te hebben. 

 

5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling van de Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland zijn de formele 

momenten voor de Omgevingsvisie Flevoland in de Provinciale Staten: 

- besluitvorming Omgevingsvisie Flevoland (begin 2017) 

- besluitvorming Startnotities fase 3 (betreft aanpak beleidstrajecten ge-

richt op maatschappelijke vragen conform Omgevingsvisie Flevoland (1e 

helft 2017) 

- besluitvorming beleidstrajecten (eind 2017 / begin 2018) 

 

Naast de formele momenten van Provinciale Staten wordt voorgesteld om: 

1) tijdens de 1e en 2e fase van het project (tot eind 2016)  periodiek (circa 

1x per 2 maanden) informerende besprekingen met de commissie Ruimte 

te beleggen over de voortgang van en inzichten uit het traject van Omge-

vingsvisie Flevoland. 

2) uw Staten uit te nodigen voor plenaire publieke bijeenkomsten in kader 

van het OVF-traject (o.a. fase 1: de presentaties van Atelier Flevo-

perspectieven) 

3) tijdens de 2e fase (2e helft 2016) sessies met uw Staten te beleggen in 

kader van het opstellen van de formele Omgevingsvisie Flevoland 
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6. Korte toelichting op voorstel 

De Omgevingsvisie Flevoland heeft tot doel het integrale langetermijnbeleid voor de provincie 

vast te leggen. De ambities voor de omgevingsvisie zijn: 

- de maatschappelijke vraag centraal te stellen 

- flexibel en adaptief te zijn 

- te komen tot een wederkerige samenwerking met partners  

- beleid te koppelen aan uitvoeringskracht 

- de Flevolandse karakteristiek en ontwikkelingsgerichtheid centraal te stellen. 

 

Er is een proces opgezet, dat bestaat uit drie fasen. Dit leidt tot een innovatieve aanpak en op-

zet van de Omgevingsvisie. Elke fase heeft zijn eigen proces, zijn eigen product(en) en eigen 

verhoudingen tussen partijen. De fasen zijn: 

1e fase: Atelier Flevo-perspectieven (tot medio 2016) 

2e fase: Omgevingsvisie Flevoland (2e helft 2016) 

3e fase: Uitwerking regionale maatschappelijke vragen (vanaf begin 2017) 

 

Door deze aanpak zal de Omgevingsvisie Flevoland een frame vormen, dat het mogelijk maakt 

om gedurende een langere periode op flexibele wijze te reageren op actuele maatschappelijke 

vragen en inzichten. 

 

7. Beoogd effect 

Met de Omgevingsvisie Flevoland wordt – naast de wettelijke provinciale verplichtingen - een 

systematiek voor de provincie opgezet om met partners maatschappelijke opgaven aan te pak-

ken middels het opzetten van effectief beleid en voorzien van een krachtige uitvoeringsstrate-

gie (gezamenlijke inzet instrumenten en middelen alsmede monitoring).  

 

8. Argumenten 

1. Door het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland wordt het kader voor de 

aanpak, opzet en de ambities voor de Omgevingsvisie als opdracht aan Gedeputeerde Staten 

vastgesteld. 

 

2. Op basis van het coalitieakkoord 2015-2019 is in de perspectiefnota 2015 € 1 miljoen beschik-

baar gesteld voor de jaren 2015-2017 op grond van een eerste inschatting (2015 k€ 100, 2016 k€ 

500, k€ 400). Met de voorgestelde 11e begrotingswijziging worden de gelden over de jaren her-

schikt op basis van de uitgewerkte planning in de startnotitie (2015 k€ 202, 2016 k€ 698, 2017 

k€ 100). 

 

9. Kanttekeningen 

Kanttekening: in de Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland wordt uitgegaan van een brede scope. 

Maatschappelijke vragen, die vallen onder de kerntaken van de provincie kunnen in potentie in 

kader van de Omgevingsvisie worden uitgewerkt. Wettelijk is het toegestaan om de scope te 

verengen tot de wettelijke taken van de provincie op het gebied van Ruimte, Mobiliteit, Water 

en Milieu. Aangezien het OPFII in 2006 al voorzien was van een brede scope - en hiermee het 

mogelijk wordt om tot een integraal beleidskader te komen voor de provincie - wordt in de 

Startnotitie er van uitgegaan dat de Flevolandse traditie van een brede scope wordt voortgezet. 

 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland       1782872 Bijgevoegd  

11e begrotingswijziging 2015      1788523 Bijgevoegd 

  


