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Reactienota Inbreng Provinciale Staten 1 juli 2015 Collegeuitvoeringsprogramma 2015 -2019 

 
 

Inbreng PS  Reactie college  

  
THEMA RUIMTE 
 

1. Omgevingsvisie De inbreng van de verschillende partijen heeft een 

inventariserend karakter. Het proces voor de 

opstelling van een omgevingsvisie komt uitgebreid ter 

sprake en leden verwijzen ook naar (de foto’s van) de 

Statenconferentie (24 / 25 juni). De leden 

verwachten een open planproces en een prominente 

inbreng van de staten. Gewezen wordt op de 

verschillende processen in andere provincies.  Over 

de voorkeur voor het Overijsselse proces met een 

bottom up-karakter en interactie wordt verschillend 

gedacht.  

 

De rol van de provincie in het proces omgevingsvisie 

komt aan de orde bij de bespreking van de 

startnotitie. Onderwerpen als een visie op wonen, 

water, veiligheid, leefbaarheid van het platteland, de 

EHS en de compensatie van natuur, duurzaamheid en 

energie worden ingebracht. Ook wordt duidelijkheid 

gevraagd over regelarme zones en innovatief werken 

en wonen. De toepassing van het Experimentenkader 

moet aan de staten blijven.  

 

De positionering van de provincie Flevoland als 

kansrijke regio en schakelprovincie met vele 

mogelijkheden mag wat de leden betreft worden 

benadrukt. Meegegeven wordt om ook de gemeenten 

daarvoor te benaderen en gezamenlijk op te trekken.    

 

 

Omgevingsvisie 

In de Omgevingsvisie komt een groot aantal onderwerpen, waaronder de 

aangegeven (natuur, landelijk gebied, wonen, het sociale aspect van 

leefbaarheid, water(veiligheid)) onderwerpen aan bod. Over de 

Omgevingsvisie zijn procesafspraken gemaakt (UP). 

 

Vermindering regeldruk 

Bij de actualisatie van de Verordening fysieke leefomgeving is een van de 

aspecten de vraag of regels achterwege kunnen blijven dan wel 

vereenvoudigd worden.  

 

Positionering Flevoland 

Op diverse plaatsen komt in het UP de positionering van de provincie aan de 

orde. In het CUP is niet één specifiek gerichte activiteit opgenomen maar in 

talrijke activiteiten is het een relevant punt van aandacht.  
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2.Zuinig 

ruimtegebruik 

De rol van de provincie op dit gebied is met name 

regisserend. De statenleden zien in deze rol enerzijds 

het actief agenderen van de problematiek in de 

gemeenten en anderzijds ook zorgen voor een  meer 

sturende vraaggerichte programmering. Hier wordt 

wel een dilemma benoemd: de gemeenten hebben 

ruimte nodig om zich te ontwikkelen en de provincie 

heeft een toenemende rol te vervullen om steviger te 

sturen, leegstand te voorkomen.  

 

Dit vraagt om provinciale initiatieven, agendering, 

facilitering, vermindering regeldruk voor innovatie en 

ontwikkeling. De andere kant, om meer bedrijven 

naar de regio te halen en acquisitie wordt ook 

genoemd. Opgemerkt wordt dat zuinig ruimtegebruik 

en ruimte voor topsector logistiek moeilijk samen 

gaan. Verder kan ‘zuinig ruimtegebruik’ soms tot 

toenemend ruimtegebruik leiden, bijvoorbeeld 

natuur.  

 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling/rol provincie 

Ook de Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling is een beleidselement 

dat in de Omgevingsvisie een plaats krijgt. Deze ladder bevat de denklijn 

voor de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

In de startnotitie over de Omgevingsvisie Flevoland komen deze onderwerpen 

aan de orde en wordt ingegaan op de positie en de rol van de provincie in het 

proces van de totstandkoming van de visie en de rol van de positie in de 

ruimtelijke ontwikkeling.  

 

De gemaakte opmerkingen kunnen daarbij worden gebruikt.  

3.Overige 

onderwerpen 

 Het onderwerp Leefbaarheid van kleine kernen is 

tijdens de statenconferentie aan de orde 

geweest. Zie verslag daarvan.  

 Aandacht wordt gevraagd voor een sturende rol 

van de provincie in het programma opschalen en 

saneren windmolens.  

 De gewenste integraliteit van de omgevingsvisie 

en de inzet op nieuwe taken voor de provincie 

wordt benadrukt, het liefst voorzien van beoogde 

maatschappelijke effecten,  doelen, prioritering  

en indicatoren.  

‘Maatschappelijke effecten’ zijn opgenomen in het CUP.  

 

De overige aspecten zien wij als ondersteunend en worden betrokken in het 

proces  Omgevingsvisie  

 

  
THEMA ECONOMIE 

 
1.MKB  Netwerken/sectoren moeten door provincie met 

elkaar verbonden worden (bijvoorbeeld via de 

Versterking MKB  

De aandacht voor MKB  is overgenomen in het UP en wordt uitgewerkt in de 
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inzet van de OMFL). Vergroot de organisatiegraad 

(o.a. via netwerken). Stimulering waar banken 

het laten afweten 

 Belangrijk is ondernemers (m.n. MKB) te bevragen 

wat zij van de provincie verwachten (rol/taak) 

 Maak deze opgave wat specifieker en meer 

meetbaar; effecten en resultaten uit elkaar halen 

 Waar ligt accent / prioriteit 

 Specifiek aandacht in economisch beleid voor: 

 ZZP’ers  

 Duurzaamheid en MVO 

 Het over de grenzen van Flevoland heenkijken 

 Beeldvormend praten over “uitnodigend 

ondernemersklimaat” in relatie met de DNA-

identiteit van Flevoland.  

 

op te stellen economische visie. 

 

Betrokkenheid/netwerken 

Het betrekken van stakeholders, zoals het genoemde MKB, past goed bij de 

aanpak die ons college voorstaat. Ook de staten kunnen zich laten 

informeren door het MKB en daartoe initiatieven nemen. 

 

In het UP is brede aandacht voor duurzaamheid ook richting ondernemers.  

 

 

2.Gebieds-

promotie en 

gastheerschap 

 Recreatie en Toerismebeleid versterken. 

Vrijetijdseconomie combineren met andere 

terreinen en mogelijkheden.  

 Wat is Flevolandse identiteit en hoe promoot  je 

die ? Hoe wordt Flevoland gepositioneerd?  

 Wegnemen beperkende regelgeving (stimuleren 

vestigingsklimaat) 

 Geen ad hoc projecten, maar strategisch beleid 

en visie. Het beschikbare budget is onvoldoende 

voor structurele aanpak.  

 Doorbreken van onderlinge concurrentie 

gemeenten 

 Volgorde: eerst de vraag wat doen we al ?, dan 

formuleren strategisch beleid en dan benodigd 

budget 

 

 

 

Gebiedspromotie en vrijetijdseconomie  

Deze onderwerpen komen ruimschoots aan de orde in het UP (UP 3.6). Deze 

thema’s  zullen wij combineren en benutten in  diverse beleidsterreinen en 

projecten.  

 

Dierenwelzijn 

Ons college heeft geen specifieke activiteiten voor dierenwelzijn 

opgenomen. Binnen de doelstellingen is het college bereid aspecten van 

dierenwelzijn in relevante besluitvorming mee te wegen, zeker in die 

gevallen waarover de provincie gaat.  

 

Middelen gebiedspromotie 

Het budget voor gebiedspromotie kan onvoldoende blijken te zijn. Bij het 

formuleren van wat we willen bereiken op dit gebied is een van de vragen of 

er toereikende middelen (structureel dan wel incidenteel voor handen zijn. 

Bespreking met PS zal dat duidelijk maken. UP 3.6 

 

3.Vrijetijds- Dit onderwerp vraagt om een strategische en Middelen gebiedspromotie/vrijetijdseconomie 
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economie integrale aanpak waarbij de provincie diverse 

onderwerpen kan verbinden en haar regierol kan 

oppakken. Het beschikbare bedrag is voor een 

structurele aanpak ontoereikend.  

 

 

 

Gebiedspromotie en vrijetijdseconomie hebben onze volle aandacht en 

komen ruimschoots aan de orde in het UP 3.6.  

 

4.Goed geschoolde 

beroepsbevolking  
 Aansluiting onderwijs op topsectoren en MKB is 

noodzakelijk, inclusief stageplaatsen 

 Stimuleren combi werken/leren 

(makelaarsfunctie provincie) 

 Investeer in aandacht voor opleiding bij 

bedrijfsleven en onderwijs 

 Uitbreiding Retail academies en regievoering 

door provincie 

 Brede scholing en gerichte scholing beide nodig; 

aandacht voor laaggeschooldheid 

 Goede OV-verbindingen nodig 

 

  

Economie en onderwijs 

Wij zetten in op de aansluiting van kennisontwikkeling in het onderwijs en 

onze economie.  

 

Inrichting onderwijs  

De inrichting van het onderwijs en het stagebeleid in het vervolgonderwijs 

zien wij echter niet als primaire provinciale taken. Daarom is hiervoor geen 

activiteit opgenomen. Uiteraard is het college van harte bereid dit 

onderwerp waar dat zinvol is aan te kaarten, te bevorderen dan wel te 

agenderen. Wij vinden dit ook een element van onze bestuursstijl: 

signaleren, niet op andermans stoel gaan zitten, helpen waar de helpende 

hand nodig is. 

 

OV en onderwijs/ Bereikbaarheid bedrijventerreinen 

Bij de uitwerking en implementatie van de OV-visie wordt dit element van de 

bereikbaarheid van bedrijfsterreinen per OV  meegenomen.  

 

5.Inzet 

topsectoren 

- Eens met toevoeging Logistiek als topsector 

 Budget € 2 miljoen richten op innovatieve en 

circulaire economie, topsectoren 

 Specifieke aandacht voor Visserij, ronde 

tafelgesprek duurzame IJsselmeervisserij 

 Ruim baan en uitnutten van sectoren waar 

Flevoland in uitblinkt 

 Goede OV-verbindingen nodig 

Duurzame visserij 

De transitie van de visserij in het IJsselmeergebied is een onderwerp 

waarvoor wij een activiteit opnemen in het UP 3.2.3.  

 

Bereikbaarheid bedrijventerreinen 

In de uitwerking van de economische visie wordt aandacht besteed aan de 

OV-ontsluiting van bedrijventerreinen.  

 

De overige opmerkingen worden als ondersteunend gezien.  

6.Verkeers-

veiligheid en 

fietspaden-netwerk 

 Visie en strategie stimuleringsbeleid fiets 

(fietspadennetwerk) nodig 

Stimulering fietsgebruik 

Dit voorstel nemen wij over (UP 6.7)  
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THEMA BESTUUR EN SAMENLEVING 

 
1.Samenleving  Cultuur en Sport als beleidsthema’s behouden 

(onderdeel van Flevolands DNA, dus op de kaart 

zetten) 

 Beleidsveld Zorg primair bij gemeenten, rol 

provincie indien gemeenten hier om vragen of 

indien taken tussen wal en schip vallen met het 

oog op het “algemeen welbevinden van de 

Flevolander”. Benut het voordeel van een 

provincie met weinig gemeenten. 

 Gemeenten ook aanspreken op die rol.  IBT 

opnemen in CUP 

 

 

Beleidsthema’s  Cultuur en Sport   

Dit blijven beleidsthema’s. Culturele infrastructuur en cultureel erfgoed is 

een van de kernopgaven. Onze inzet op sport is vooral gericht op de 

economische aspecten ervan. En dat sluit aan bij de promotie van Flevoland.   

 

Samenleving 

Daarnaast wil de provincie in het thema de leefbaarheid invulling geven aan 

haar maatschappelijke opdracht. In het sociaal domein is het primaat bij de 

gemeenten belegd. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied. Wij 

nemen echter daarvoor geen gerichte activiteiten op in het CUP.  

 

IBT  

Met de staten wordt gesproken over de toepassing van het Afsprakenkader 

IBT en de ontwikkelingen op het gebied van Interbestuurlijk toezicht (UP 

8.6). 

 

2.Leefbaarheid 

landelijk gebied 
 Eigen provinciaal budget, ook als er (te) weinig 

lokale initiatieven worden genomen 

 Provincie heeft flankerende,  kaderstellende en 

toetsende rol 

 Niet alleen beschouwen vanuit economische 

invalshoek, maar zeker ook sociaal 

maatschappelijke doelen en activiteiten 

 

Leefbaarheid 

Wij beschouwen het niet als onze rol om zelf met initiatieven te komen. In 

het kader van dit Fonds Landelijk Gebied heeft de provincie een flankerende, 

kaderstellende en toetsende rol. In de doelstelling van dit in te stellen Fonds 

komen aspecten van sociaal maatschappelijke aard aan de orde. Dit wordt in 

PS besproken.  

 

We doen een procesvoorstel om met dit Fonds aan de slag te gaan (UP 2.1)  

 

3.Cultuur  Betere promotie culturele parels (bijv. Urk, 

Schokland) 

 Verbindingen zoeken in gebiedspromotie (bijv. 

tussen Urk en Schokland als voormalige 

eilanden), nieuwe mogelijkheden toerisme 

benutten (luchthaven, windenergie, 

bezoekerscentra) 

 Strategische agenda nodig 

Waar dat mogelijk is zullen we verbindingen maken tussen gebiedspromotie 

en nieuwe toeristische mogelijkheden.  

 

De opmerkingen van de staten worden onderschreven  en overgenomen (UP 

4.2).  
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 Behoud cultureel erfgoed belangrijk 

 

4. Flevolandse 

samenwerkings-

agenda 

 Rol provincie in verbonden partijen (WGR) moet 

professioneler, is nog niet goed uitgekristalliseerd 

 Meer verbindingen zoeken met gemeenten en 

gemeenten onderling verbinden 

 Voorkomen van elkaar beconcurrerende 

gemeenten 

 

 

Rol provincie 

De opmerkingen van de staten over netwerkbenadering en rolneming passen 

in onze ambitie om de gewenste bestuursstijl zichtbaar te maken. Een 

belangrijk onderwerp als de Omgevingsvisie gaat over de rolneming in het 

ruimtelijk-economisch beleid (UP 1.1).  

 

Samenwerking 

Wat betreft samenwerking richten wij onze aandacht ook op de 

mogelijkheden om ons heen,  over provinciegrenzen heen (UP 8.5 ).  

 

Verbonden partijen 

In het kader van de discussie over verbonden partijen komt ook de rol van de 

provincie in voldoende mate aan bod (UP 8.7).  

 

5. Europa  Twijfel over nut en noodzaak samenwerking in 

P4, indien nut voor Flevoland niet wordt 

verhelderd en geagendeerd. Randstad is “goed 

merk”. 

 Beeldvorming over Europese programma’s 

wenselijk (basis informatie) 

 Visserij meer prominent op de agenda 

Europa 

Deze thema’s komen in de op te stellen Europastrategie aan de orde (UP 

8.1.3)   

 

  
THEMA DUURZAAMHEID NATUUR EN PLATTELAND 

 
Duurzaamheid De beschikbare middelen zijn voor het bereiken van 

de doelen 2030 onvoldoende. Formuleer duidelijke 

effecten, doelen, resultaten. De ambitie en de 

opgave zijn hoog en vragen om een actieve integrale 

aanpak van duurzaamheid en de juiste inzet van 

diverse instrumenten. Naast de bestaande 

woningvoorraad, de intensieve landbouw en verkeer 

is het nodig om voor de mens (people, planet, profit) 

en zijn welbevinden aandacht te hebben bij het 

nastreven van energieneutraliteit. Alternatieve 

Duurzaamheid/energie 

Het onderwerp energie en duurzaamheid in de volkshuisvesting  komt  aan 

bod in de Energieagenda (UP 5.2). 

 

Alternatieve bronnen 

Wij menen dat de afhankelijkheid van wind kan verminderen;  er zijn goede 

alternatieven.  

 

In het kader van duurzaamheid en circulaire economie zullen wij het gebruik 

en de stimulering van  alternatieve energiebronnen inbrengen. De gemaakte 
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bronnen zoals hernieuwbare energie inzetten naast 

de bestaande bronnen als wind.  

 

 

opmerkingen zijn in lijn met het Coalitieakkoord.  Uitwerking en discussie 

vinden plaats in de Energieagenda  (UP 5.2).  

 

Welzijn 

Leefbaarheid voor de inwoners van onze provincie  is wat ons betreft 

onderdeel van het te bereiken maatschappelijk effect (hoofdstuk 5)   

 

Mobiliteit  Duurzame mobiliteit vraagt om inzet op schoner, 

stiller, zuinig. Auto-, fiets- en OV-voorzieningen  ook 

op het platteland moeten in de uitwerking aandacht 

krijgen, waarbij ook oog moet zijn voor innovatieve, 

alternatieve concepten.  

 

 

Duurzame mobiliteit 

Wij menen dat onderwerpen als schonere en stiller vervoer geen primaire 

taken zijn voor de provincie.   

 

Waar we flankerend kunnen bijdragen zullen we kansen benutten en 

stimuleren dat vervoer zich op duurzaamheid richt.  

 

Budget  

In de uitwerking en implementatie zullen wij als blijkt dat investeringen 

nodig zijn met voorstellen komen.  

 

Alternatieve vervoersconcepten en OV en ook Landschap komt in het UP aan 

de orde (UP 2.2 en 6.1) 

 

Natuur Oostvaardersplassen en het vraagstuk van het 

overnemen van het beheer van het rijk zijn 

belangrijke aandachtspunten. Het Beheerplan 

Oostvaardersplassen is nog onbekend. Het aspect 

dierenwelzijn in het kader van het beheer wordt 

expliciet benoemd. Anderzijds wordt gewezen op 

aspecten van toegankelijkheid, natuureducatie, 

beleefbaarheid en economische aspecten van 

vrijetijdsbesteding.  

 

 

Oostvaardersplassen 

Het beheersplan voor de Oostvaardersplassen komt in PS aan de orde. De 

besluitvorming over het beheer is nog in ontwikkeling.  

 

Dierenwelzijn 

Het thema dierenwelzijn nemen wij serieus in de verschillende 

besluitvormingsprocessen waar dat aspect aan de orde komt. Wij zullen geen 

facetbeleid opstellen.   

 

De gemaakte opmerkingen over natuurbeheer en –educatie nemen wij ter 

harte.  

 


