
Indicatieve planning 1e helft 2016 Omgevingsvisie Flevoland voor Provinciale Staten 

In de commissievergadering op 13 januari j.l. is verzocht om een activiteitenoverzicht Omgevingsvisie 

voor het komende half jaar. In onderstaande is dit overzicht opgenomen. In dit overzicht zijn ook de 

activiteiten opgenomen, die onder regie van het Atelier Flevo-Perspectieven worden  geïnitieerd. 

Deze zijn cursief gemaakt. Deze lijst met activiteiten zal in de komende periode worden uitgebreid en 

aangescherpt op basis van voortschrijdende inzichten. De lijst is in te zien op de website 

www.visieopflevoland.nl. Het Atelier zal de statenleden over de precieze data, tijdstippen, locaties en 

thema’s van de bijeenkomsten informeren via griffie@flevoland.nl. 

 

De andere activiteiten vinden plaats onder regie van de Provinciale Staten. Hiertoe behoort onder 

meer een werkbezoek aan een provincie. Voorgesteld wordt om dit bezoek te brengen aan de 

provincie Overijssel. De keuze is gebaseerd op: 

- Stadium waarin Omgevingsvisie zich in bezoekende provincie begeeft  

- Functionele verbanden tussen Flevoland en te bezoeken provincie. 

Alternatieve provincies zijn onder andere Noord-Holland, Friesland en Utrecht. Echter - zo blijkt uit 

onze verkenning - deze provincies zijn nog in een beginstadium van het proces. De provincies 

Gelderland en Drenthe hebben in deze statenperiode geen omgevingsvisieproces lopen. Naast de 

provincie Overijssel is de provincie Brabant in een vergelijkbare fase als de provincie Flevoland. 

 

 

Februari / Diverse openbare ateliergesprekken (o.a. voor statenleden) op wisselende locaties  

Maart  (zie voor de specifieke thema’s en locaties de website) 

 

2 maart  Werkbezoek cie Ruimte aan provincie Overijssel (o.v.b.)  

 

7 april  Trendtime in Statenzaal (openbare bijeenkomst voor o.a. Provinciale Staten 

georganiseerd door Atelier) 

 

8 april  Perspectief voor Flevoland: publieke manifestatie door het Atelier op locatie 

 

13 april  Ateliergesprek: Betrokkenheid Flevoland bij Regio Zwolle op locatie (openbare  

bijeenkomst o.a. voor statenleden) 

 

14 april  Ateliergesprek: Betrokkenheid Flevoland bij Metropool Regio Amsterdam (MRA) op  

locatie (openbare bijeenkomst o.a. voor statenleden) 

 

http://www.visieopflevoland.nl/


20 april  Presentatie tussenstand Atelier voor Provinciale Staten (16.00 – 18.00 uur) 

 

9 mei  Voorbereiding cie Ruimte voor debat Provinciale Staten (18.00 – 19.30 uur) 

 

1e helft juni Publieke presentatie Flevo-perspectieven op locatie georganiseerd door Atelier 

 

15 juni  Presentatie Flevo-perspectieven aan Provinciale Staten in Statenzaal (17.00 – 18.00  

uur) 

 

29 juni   Debat Provinciale Staten ten behoeve van richtinggevende uitspraken voor  

Omgevingsvisie Flevoland in Statenzaal 


