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Wat is omgevingsvisie anno 2016? 
Generieke aanpak: 
- één nota 
- één moment  
- één partij  
- voor 10 jaar vastgesteld 
 
 

De werkelijkheid is een andere! 
 

 

 

 



Omgevingsplan 2006 

- Een allesomvattend plan 

- Overheidssturing en uitvoering 
(gereedschapskist overheid) 

- Statisch voor wettelijke planperiode (4,6, of 
10 jaar) 

- Regels, beleidsplannen, programma’s etc 

- “250 pagina’s” 

 
 

 
 

Omgevingsvisie 2016 

- Strategische hoofdkeuzen lange termijn 

- Ruimte kracht derden 

- Koersvast en flexibel 

- Geen planperiode 

- “20 pagina’s”  

 

Fase 3 (Uitwerking – 2017 e.v.) 

- uitwerkingen van de hoofdkeuzen 

- Programma’s / Beleidsregels / Regelgeving / 
verordening/ vergunning 

- Projecten, acties, interventies, investeringen 
etc 

 

 

 

 

Omgevingsplan ≠ omgevingsvisie 



  

Stap 1 Atelier Flevo-perspectieven 

Stap 2 Omgevingsvisie 

Stap 3 Uitwerking 

Startnotitie: Hoe gaan we dat doen? 



Fase 2: Uitwerking perspectieven 

Cie ruimte: coördinerend + opzet omgevingsvisie 
 
Perspectieven 
- Cie Ruimte: Verhaal van Flevoland, Krachtige samenleving, regionale kracht 
- Cie Economie: Circulaire economie & Landbouw meerdere smaken 
- Cie Bestuur: Ruimte voor initiatief 
- Cie Duurzaamheid: Duurzame energie 
 
Generieke planning en aanpak perspectieven 
- Intro vraagstuk + aanpak (december) 
- Tussenresultaat (januari) 
- Cpt eindresultaat (februari) 

 
 

 
 



Strategische opgaven in omgevingsvisie 
Opzet (ca 1,5 A4 per opgave) 

- Beschrijving van de strategische opgave voor toekomst 

- Beschrijving ambitie voor lange termijn 

- Beschrijving van de betrekking op provinciale kerntaken 

- Indicatie van aanpak inclusief overzicht actief bijdragende partners 

 

Procesmatig 

- Opbouwen samenwerking met partners 



Verhaal van Flevoland 
Opgave “Je moet een plek kennen, om deze te kunnen maken” 
Flevoland heeft bijzondere geschiedenis: ‘s wereld grootste waterbouwkundig 
werk. Opgave is het bijzondere verleden van Flevoland benutten als basis en 
inspiratiebron voor de toekomst. Basis voor gebiedseigen visie & Flevolandse 
werkwijze. 
 
Analyse 
- Wat zijn de bijzondere elementen van het Verhaal van Flevoland? 
- Hoe staat het Verhaal van Flevoland er op dit moment voor? Wat is goed gegaan, 

wat heeft aandacht nodig? 
- Hoe zorgen we ervoor dat het Verhaal van Flevoland zowel herkenbaar blijft als 

nieuwe hoofdstukken gaat krijgen? 
 



Krachtige Samenleving 
Opgave 
De provincie staat voor de inwoners van Flevoland. Dit betekent een betrokkenheid 
bij de sociaaleconomische structuur. Dit beïnvloedt welbevinden inwoners en de 
aantrekkingskracht. Vraag is op welke wijze de provincie – gezien verdeling 
verantwoordlijkheden – samen met gemeenten kan bijdragen om de Flevolandse 
samenleving in haar kracht te laten komen en aantrekkelijkheid van Flevoland te 
vergroten. 
 
Analyse 
- Wat zijn de kenmerken van de sociaaleconomische structuur van Flevoland? 
- Wat gaat goed cq waar is sprake van een krachtige sociaaleconomische structuur? 

Waar is aandacht voor nodig? 
- Met welke interventies kan provincie adequate bijdrage leveren? 
 



Regionale kracht 
Opgave 
In het Omgevingsplan 2006 is ingezet op complete steden. Echter de afgelopen 
jaren is regiovorming dominant geworden. Op (inter)nationaal niveau concurreren 
regio’s met elkaar. Steden ontlenen hun kracht aan de regio. Mensen wonen, 
werken en recreëren niet meer in één stad. Hun dagelijks patroon strekt zich uit 
deze regio. Denk aan MRA en regio Zwolle. Dit betekent dat niet elke stad in zichzelf 
compleet hoeft te zijn. Elke stad levert complementaire kwaliteiten aan de regio.  
 
Analyse 
- Van welke regio’s maken de Flevolandse steden onderdeel? 
- Hoe zijn de steden in deze regio’s complementair aan elkaar? 
- Welke authentieke kwaliteiten kunnen de Flevolandse steden toevoegen aan 

deze regio’s? Hoe kunnen we deze versterken?  
- Wat betekent dit voor samenwerking en bestuur? 
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