
Richtinggevend debat Omgevingsvisie ‘Flevoland Straks (datum nader te plannen) 
Handreiking ter voorbereiding 
 
Aanleiding 
Provinciale Staten hebben besloten aan het eind van de eerste fase (Flevo-perspectieven) 
van de totstandkoming van de Omgevingsvisie Flevoland een richtinggevend debat te 
organiseren. Ter voorbereiding daarop is gekeken naar de  uitvraag die aan de fracties kan 
worden meegegeven ter voorbereiding op dat debat.  Hierbij treft u een handreiking aan 
waaruit u kunt kiezen. Verder is het de bedoeling voorafgaand een zgn tafeltjessessie te 
organiseren waarop u uw technische en feitelijke vragen kunt stellen. 
De vraagstelling is tot stand gekomen door  relevante passages uit de startnotitie te 
voorzien van een vraagstelling die fracties kunnen gebruiken voor hun eigen voorbereiding.  
Het doel daarvan is dat het debat over dezelfde kernvragen zal worden gevoerd en daarmee 
focus krijgt.  
Uw kaderstellende rol houdt in dat u nagaat in hoeverre de in de startnotitie aangegeven 
inzet voor de inhoud van de Omgevingsvisie in deze eerste fase door het college is ingevuld. 
Vervolgens wat u het college wilt meegeven voor de nadere inhoud van de op te stellen 
Omgevingsvisie. Immers u wordt eind 2016 gevraagd de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage 
te (laten) leggen. 
Op de inrichting van het debat begin juli wordt i.o.m. het seniorenconvent nog nader 
teruggekomen. 
 
Startnotitie 

a. De OVF bevat de strategische hoofdkeuzen voor Flevoland voor de lange termijn.   
De strategische hoofdkeuzen in de OVF hebben betrekking op de zes inhoudelijke 
provinciale kerntaken conform Kompas 2020. Deze taken omvatten de provinciale belangen. 
Zij begeven zich boven het niveau van individuele gemeenten. De taken zijn:  
1.  Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer  
2.  Milieu, energie & klimaat  
3.  Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden  
4.  Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer  
5.  Regionale economie  
6.  Culturele infrastructuur & monumentenzorg 
De zevende provinciale kerntaak “kwaliteit van het bestuur” heeft betrekking op de 
sturingsfilosofie. Deze is bij alle zes inhoudelijke kerntaken aan de orde.  
Bij het maken van hoofdkeuzen voor Flevoland zal zowel binnen als buiten de provinciale 
grenzen worden gekeken. 
 

b. Eerste fase 
Hierbij stellen we de vragen: wat is de eigenheid van Flevoland?  
Wat zijn de effecten van deze trends op de kwaliteiten en toekomst van Flevoland?  
Welke ontwikkelingen zijn wenselijk voor Flevoland? Hoe kunnen we die faciliteren?  
Welke zijn bedreigend of ongewenst voor Flevoland? Hoe kunnen we die afwenden?    
 
Kernvragen aan de fracties 
Ad.a Kijkend naar de genoemde zeven strategische kerntaken van de provincie en de 
ontvangen resultaten uit de atelierfase welke hoofdkeuzes volgend uit de trends en 
ontwikkelingen ziet u op de provincie afkomen? Waar dient volgens u de focus op te worden 
gelegd? Wat is uw top drie? 
 
Welke opmerkingen wilt u meegeven over zevende kerntaak kwaliteit van het bestuur ( 
sturingsfilosofie) ? 
 
Kernvragen aan de fracties 
Ad.b De startnotities stelde een aantal vragen over eigenheid, trends en ontwikkelingen 
centraal voor bespreking in de eerste fase. Heeft u daarvoor suggesties? 
 
 
 
Te betrekken nadere aandachtspunten bij de kernvragen 
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Vragen aan de fracties 
Welke kansen  liggen er binnen en buiten de Flevolandse grenzen?  
 
Startnotitie 
Lange termijn is maatwerk 
De lange termijn voor de strategische hoofdkeuzen is een flexibel begrip. Voor klimaat 
omvat de lange termijn minimaal een aantal decennia. Voor de regionale economie is in het 
algemeen slechts een fractie van een dergelijke termijn te overzien. Gezien deze  
verschillen krijgt in de OVF het begrip lange termijn per kerntaak een invulling op maat.  
 
Vragen aan de fracties 
Heeft u suggesties  bij de lange termijn periode voor de strategische hoofdkeuzes, mee 
gelet op de resultaten uit de ateliers? 
 
Startnotitie 
Ambities die getuigen van innovatie en ondernemerschap, zodat het OVF - overeenkomstig 
het OPFII uit 2006 - vooruitstrevend zal zijn. Het betreft de volgende ambities:  
 
1.    Maatschappelijke vraag centraal  
De OVF start vanuit de maatschappelijke vraag. Vanuit de inzichten “Wat gaat er in de 
toekomst op ons afkomen” en vervolgens de vragen “Welke kansen willen we benutten en 
welke ongewenste ontwikkelingen moeten we bijsturen?”. Op basis hiervan bepalen  
we wat te doen staat. De maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zijn leidend voor de 
OVF.  
 
Vragen van de fracties 
Welke maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zijn volgens u leidend voor de OVF, 
mee gelet op de uitkomsten van de ateliers? 
 
2.   Flexibel en adaptief   
In traditionele omgevingsvisies worden de maatschappelijke opgaven op één moment voor 
vele jaren vastgelegd. De werkelijkheid is een andere. Maatschappelijke vragen dienen zich 
doorlopend aan. De OVF zal flexibel en adaptief zijn, zodat deze gedurende langere 
periode adequaat kan reageren op de maatschappelijke dynamiek.   
  
Vragen aan de fracties 
Wilt u opmerkingen maken over de flexibiliteit en de adaptiviteit gelet op de resultaten van 
de ateliers. 
 
3.   Wederkerige samenwerking met partners  
Als middenbestuur staat de provincie in een afhankelijkheid tot andere partners om 
opgaven aan te pakken. Dit zijn overheden, maatschappelijke of private organisaties.  
Alleen als de ambities in samenhang kunnen worden gebracht en partijen willen bijdragen 
is er kans op succes. Deze wederkerigheid is het vertrekpunt voor de OVF.    
 
Vragen aan de fracties 
Wilt u opmerkingen maken over de ambities die in de ateliers zijn geuit door overheden, 
maatschappelijke of private organisaties of anderen. 
 
4.  Beleid koppelen aan uitvoeringskracht  
Beleid krijgt pas betekenis in de uitvoering. De kwaliteit van de uitvoeringsstrategie (o.a. 
inzet instrumenten) bepaalt de effectiviteit van het beleid. In de OVF vormen beleid en 
uitvoering een onafscheidelijk koppel. Om de effectiviteit van dit koppel te meten en bij te 
stellen, is monitoring de onmisbare derde schakel.  
 
 
 
 
Vragen aan de fracties 
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Wilt u aandachtspunten meegeven voor de uitvoeringskracht gelet op de uitkomsten van de 
ateliers ? NB Deze ambitie zal in een volgende fase uitvoerig aan bod komen en is dus 
minder interessant in deze fase. 
 
 
5. Flevolandse karakteristiek centraal en ontwikkelingsgericht  
Flevoland is een bijzonder gebied. Het is werelds grootste waterbouwkundige werk. Elke 
polder heeft een eigen verhaal. Deze kwaliteiten verdienen het om gewaardeerd en 
geborgd te worden. Tegelijk is Flevoland gemaakt om ontwikkelruimte te bieden. In de OVF 
worden ontwikkelingsgerichtheid en borging kwaliteiten met elkaar in verband gebracht, 
resulterend in een Flevolandse werkwijze.  
 
Vragen aan de fracties 
Welke aspecten over de ontwikkelingsgerichtheid en het borgen van kernkwaliteiten 
genoemd in de eerste fase wilt u opgenomen zien in de OVF? 
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