
Commissie Ruimte
Onderwerpen 23 november 2016
-Omgevingsvisie FlevolandStraks
-perspectieven / hoofdopgaven
-Voorbereiding Statenacademie



- Welkom (homepage)

- Algemeen deel
- Wat is omgevingsvisie?
- Flevoland toen en nu
- Flevoland Straks (incl. leidende principes) 

- Strategische hoofdopgaven
- Intro
- Circulaire economie
- Landbouw meerdere smaken
- Etc

- Juridisch kader  
- Doorwerking (vervolg, verhouding beleid, instrumenten omgevingswet etc)
- Overgang omgevingsplan - omgevingsvisie
- Procedure actualisatie omgevingsvisie

Concept opzet Omgevingsvisie

januari 2017

februari 2017

februari 2017
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Uitwerking perspectieven
Cie Ruimte 1.  Verhaal van Flevoland, 

2.  Krachtige samenleving, 
3.  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)

Maandelijks bericht: perspectieven, evenementen, planning, media, etc



Statenacademie

Doel: toelichting en verinnerlijken essenties opzet omgevingsvisie

Eindproduct: aandachtspunten voor PS-leden bij bespreking uitwerking 
omgevingsvisie & perspectieven

Programma
-Welkom: Chris Schotman (5 min)
-Presentatie essenties nieuwe omgevingsvisie: Ward (10 min)

- Informatieve vragen
-Verdiepende gesprekken over uitgangspunten omgevingsvisie (4x 15 minuten)
-Terugkoppeling o.l.v. Chris Schotman

Wanneer: 18.00 – 20.00 uur op 28 november



Statenacademie

Concept vragen (aanscherping in cie Ruimte)
•Hoe maken wij een visie die van de Flevolanders is?
•Hoe kunnen we de kracht van de Flevolanders optimaal benutten? 
•Welke betekenis moet de Omgevingsvisie gaan krijgen voor Flevoland?
•Hoe geven wij invulling aan het principe van “nee, tenzij”, naar “ja, mits”
•Hoe maken wij een omgevingsvisie die uitgaat van samenwerking 
(wederkerig)?
•Hoe komen wij tot een visie op hoofdlijnen?
•Hoe zorgen we ervoor dat het karakter van Flevoland wordt versterkt?
•Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappelijke vraag centraal blijft staan? 
•…..



Statenacademie

Verdiepende gespreksrondes:

-Groepen van circa 6 personen (statenleden + Flevolanders)

-Gesprek onder leiding van leden cie Ruimte

-Twee rondes van ca 30 minuten

-Per ronde worden twee vragen besproken

-Aan het eind van de ronde worden circa twee aandachtspunten per vraag 
geformuleerd

-Aandachtspunten vormen checklist t.b.v. besprekingen in commissies
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