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Aard van de bespreking: oordeelsvormend
Onderwerp: Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland
‘Welk proces is tot nu toe doorlopen/waar staan we nu in het proces?’
In oktober 2015 is de startnotitie Omgevingsvisie Flevoland (OVF) in PS vastgesteld.
In Flevoland breken we met de traditie om een geheel omvattende beleidsnota op te stellen.
Ter voorbereiding op een compact digitaal product met strategische hoofdkeuzes voor de toekomst
van Flevoland is het afgelopen half jaar een atelierfase Flevo-perspectieven doorlopen.
‘Waar komen we vandaan?’
Er zijn andere keuzes gemaakt door in de atelierfase Flevo-perspectieven te werken met een
ateliermeester, een externe die het verkennende proces met ‘buitenwereld’ heeft ingevuld.
In de ateliers is stilgestaan hij de hoofdopgaves voor Flevoland en de actuele trends die daarbij
spelen. Zie daarvoor: www.visieopflevoland.nl
Momenteel lopen er gesprekken in de regio’s zogeheten ‘’meetups’’.
Het atelier gaat de regio in.
De Statenleden kunnen actief en luisterend aanwezig zijn.
‘Welke afspraken hebben we gemaakt over de rol van PS’
PS hebben in het voorbereidende debat bij de startnotitie een actieve rol geclaimd en ingevuld.
Zij hebben ter voorbereiding daarop een werkgroep vanuit de commissie Ruimte geformeerd die de
commissie heeft geadviseerd over inhoudelijke en procesmatige aandachtspunten.
De wensenlijst heeft invulling gekregen bij de opzet van de atelierfase.
PS hebben zich georiënteerd middels een werkbezoek aan de provincie Overijssel (uitwisselen
ervaringen).
PS hebben kennis kunnen nemen van een “tussenstand ateliers” in het provinciehuis; aanvullend
daarop
heeft de ateliermeester de commissie Ruimte bijgepraat over de actuele stand van zaken.
‘Welke opgave heeft PS nu in deze en de volgende fase’?
De kaders stellende rol van PS wordt ook vormgegeven in het verdere proces.
PS levert de kaders voor de OVF middels een Bestuursopdracht aan GS. Dat gebeurt op 29 juni
(integrale commissie) en 13 juli (PS).
Vervolgens gaan GS de komende zomer aan de slag met het concreet opstellen van een OVF.
GS zal zich na de zomer verantwoorden over de gemaakte keuzes en in hoeverre de
Bestuursopdracht daarin is meegenomen.
‘Hoe ziet het programma op 15 (uitreiking )en 22 juni (tafeltjesavond) eruit?’
Op 15 juni zal Ateliermeester Co Verdaas de opbrengst van de atelier Flevo-perspectieven
aanbieden aan Provinciale Staten. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.

Op 20 juni volgt de publieke eindpresentatie van de Flevo-perspectieven. Hiervoor ontvangt u een
aparte uitnodiging.
Hierna is het woord aan Provinciale Staten om nader richting te geven aan het opstellen van de
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Hiertoe zal op 29 juni in Provinciale Staten een debat worden
gevoerd over de toekomst van Flevoland en het benoemen van de strategische hoofdopgaven waar
de omgevingsvisie op wordt gericht.
Tafeltjesavond
Ter voorbereiding op dit debat is op 22 juni een tafeltjesavond. Op deze avond kunnen de fracties
feitelijke kennis over de uitkomsten van het atelier vergaren ten behoeve van het opzetten van hun
pitch op 29 juni. Het programma in hoofdlijnen is:
-

19.00 uur

Opening

19.05 uur
Plenaire presentaties
o
Doel en opzet debat in integrale commissie op 29 juni (13.00-17.00 uur)
o
bestuurlijke betekenis en opzet Omgevingsvisie; waarom ook alweer een Omgevingsvisie
Flevoland?
o
Gouden regels voor een overtuigende pitch
19.35 uur
Tafelrondes
o
7 Perspectief-tafels. Mogelijkheid voor fracties voor vergaren feitelijke info. Voor elk
perspectief uit het Atelier wordt een tafel ingericht.
o
Tafel met algemene info over atelier
o
Tafel met algemene info over Omgevingsvisie
o
De feitelijke vragen en antwoorden, die bij de tafels aan de orde komen, worden
opgenomen in een verslag en ter beschikking gesteld aan alle fracties.
-

21.00 uur

Einde

Hoe ziet het programma voor de 29ste juni ( integrale commissie ) eruit?
Richtinggevend debat Omgevingsvisie Flevoland:
opmaat naar een bestuursopdracht: pitches van de fracties
Tijdens de Tafeltjessessie wordt een voorbeeldpitch gepresenteerd (communicatiebureaU)
Voorafgaand: gezamenlijke lunch 12.00 – 13.00 uur
warmdraaien/enthousiasmeren (film/muziek/debater die de boel warmdraait)
Aanvang debat 13.00 uur
Eerste termijn 13.00 – 13-45 uur
Voorzitter maakt duidelijk wat de wijze van behandeling is. Maximaal 10 minuten (annotatie door
griffie)
Fracties krijgen de gelegenheid in een pitch van maximaal drie minuten hun strategische
hoofdopgaven voor de lange termijn te presenteren.
Men baseert zich op de opbrengst uit de Atelierfase OVF Maximaal 12 X 3 minuten = 36 minuten
pitch biedt ook ruimte voor context rondom strategische hoofdopgaven, zolang dit een visie
verwoordt of een toekomstbeeld schetst (i.r.t. Flevo-perspectieven)

Korte schorsing 13.45– 14.00 minuten (ook t.b.v. co-referent)
Reflectie: 14.00 uur – 14.15 uur
Er volgt een reactie/reflectie op van de co-referent. Maximaal 10-15 minuten
Het betreft een positief kritische beschouwing wat hij als luisteraar heeft waargenomen.
Schorsing: 14.15 uur – 14.45 uur
fracties beraden zich op elkaars inbreng en die van de co-referent
Tweede termijn - 14.45- 16.45 uur
De fracties gaan in discussie gaan met elkaar over elkaars speerpunten. Maximaal 8 minuten
spreektijd per fractie
Zij geven aan welke concrete speerpunten zij wensen in inbrengen voor de
Bestuursopdracht
Tussentijdse reflectie door co-referent
Evt schorsing(en) tussendoor
Conclusies voorzitter 16.45 uur – 17.00 uur: doel: een opbrengst voor de Bestuursopdracht
verwoorden.
– met behulp van scherm , daar worden de conclusies verwoord.
PS 13 juli 2016
Bestuursopdracht vaststellen in PS, mogelijkheid voor amenderen, moties en stemverklaringen

