Korte evaluatie proces Omgevingsvisie Flevoland (eerste fase) en vooruitkijken naar
fase 2 ‘Omgevingsvisie Flevoland Straks’
‘ Hoe ziet de ideale rolinvulling van PS/commissie(s) voor u eruit?’
Inleidend
Het proces Omgevingsvisie Flevoland (OVF) nieuwe stijl is nagenoeg vormvrij en kan
daarmee voor wat betreft de rollen van PS op verschillende wijze en actief worden
ingevuld. Dat is in de afgelopen periode (Atelierfase-Meet-up fase) door u ervaren als een
kracht. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot door u geïntroduceerde nieuwe werkvormen.
Deze nieuwe inzichten kunnen een plek krijgen in de tweede fase Omgevingsvisie Flevoland
Straks. Dat vraagt opnieuw om uitdagende creativiteit in het invullen van de drie rollen van
de Staten (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controleren).
Op verzoek van uw Statencommissie ligt deze evaluatie voor zodat u bij het begin van fase
2 opnieuw uw rollen optimaal kunt invullen. Er is voor gekozen niet alles tegen het licht te
houden maar de focus te richten op een vijftal deelonderwerpen. Het is de uitnodiging aan
u het door u opgebouwde commitment vast te houden, uit te bouwen en de transitie van
het strategische plan Omgevingsvisie Flevoland daarmee tot een succes te maken. Laten wij
ons daarbij richten op de successen meer dan op de fouten; daar leren we namelijk het
meeste van.
U kunt deze evaluatienotitie gebruiken voor de commissie Ruimte van 28-9 waar
beeldvormend door de ambtelijke organisatie een presentatie wordt gehouden over het
komende proces in fase 2 van de OVF.
Er komt in dit najaar nog een brede evaluatie over het functioneren van de commissie(s).
We zitten dan ongeveer halverwege deze periode.
1 Deelonderwerp Voortraject
a. Constateringen
De commissie Ruimte nam na de komst van een startnotitie OVF (hoofdlijnen, kerntaken,
bondig, loslaten, ook in lijn bedoeling nieuwe Omgevingswet) een actieve houding aan. Er
werd vanuit de commissie een brainstorm werkgroep en een adviesgroep gevormd die met
een aantal aanvullingen kwam op inhoud en proces. Het al of niet gebruik van een
begeleidingscommissie werd afgewogen en gekozen werd voor begeleiding vanuit de
commissie zelf. De focus was gericht op een OVF op hoofdlijnen met als doel in kunnen
spelen op maatschappelijke veranderingen. Dat leidde uiteindelijk via een richtinggevend
debat tot een bestuursopdracht van PS aan GS. Verder heeft er eigen oriëntatie
plaatsgevonden via de ateliers/meet-ups en tijdens (werk)bezoeken aan onder meer de
provincie Overijssel.
Via uw voorzitter cie. Ruimte zijn de andere Statencommissies betrokken bij het proces
OVF.
Verwondervraag
Welke invulling ziet u als commissie en PS? Heeft u nog tips om het beter te doen? Fase 2
staat in het teken van het opleveren van het conceptplan OVF en wat uiteindelijk, in 2017,
door uzelf wordt vrijgegeven voor de inspraak en zal worden vastgesteld.
2. Deelonderwerp Wijze van Informatievoorziening
a. Constateringen
PS en commissies Ruimte zijn geïnformeerd via vaste agendering in de commissie,
nieuwsbrieven, e-mails en een speciale website. Veelal betrof dit korte bondige updates.
Tussentijds ben u uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop een tussenstand werd
gepresenteerd voor al-le stakeholders en er waren de atelierbijeenkomsten en de meetups. De informatie voor de integrale commissiebijeenkomst en de bijeenkomst over de
Bestuursopdracht in PS is grotendeels digitaal beschikbaar gesteld aan PS en commissies. De
voortgang van het Atelier is maandelijks informeel / beeldvormend besproken in de
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commissie Ruimte. Provinciale Staten heeft opdracht gegeven om met buitenwereld de
maatschappelijke vraag in kaart te brengen. Bij een dergelijk proces staat nl op voorhand
de uitkomst niet vast en kan afwijken van de politieke standpunten die partijen hanteren

b. Verwondervragen
Welke invulling ziet u voor uzelf als commissie en PS in fase 2? Fase 2 staat in het teken
van het opleveren van het conceptplan OVF en wat uiteindelijk, in 2017, door uzelf wordt
vrijgegeven voor de inspraak en zal worden vastgesteld. Heeft u nog specifieke
aandachtspunten voor fase 2? Hoe is voortgang van het Atelier in de commissie Ruimte
bevallen? Hoe is de wisselwerking met de buitenwereld met oog op het in kaart brengen
van de maatschappelijke vraag bevallen? Wat heeft u nodig om het de volgende keer nog
beter te doen?
3. Deelonderwerp Proces
a. Constateringen
Het proces is binnen de planning gebleven en heeft producten opgeleverd zoals de
startnotitie en de bestuursopdracht. Er is werkende weg een taakverdeling ontstaan tussen
ambtelijke organisatie en Statengriffie. Veelal zijn de agendacommissies en bilateraal
overleg gebruikt voor de afstemming. De door de Statengriffie ingezette (financiële)
middelen heeft niet geleid tot fricties.
b. Verwondervragen
Heeft u voldoende invloed gehad op het proces? Waren er voldoende
beïnvloedingsmomenten? En waren die momenten juist gekozen?
4. Deelonderwerp Werkvormen
a. Constateringen
Er is sprake geweest van een vernieuwende aanpak bijvoorbeeld de wijze van invulling van
het richtinggevende debat. Het inschakelen van een co-referent. Het grondig voorbereiden
van het debat onder meer middels een tafeltjessessie en een pitch-training.
b. Verwondervraag
Welke ideeën heeft u voor het gebruik van de werkvormen in de volgende, tweede fase.
Wilt u bijvoorbeeld nog een technische sessie/statenacademie georganiseerd hebben over
Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, of over juridische mogelijkheden van een
Omgevingsplan, inzoomen op specifieke Perspectieven etc?
5. Deelonderwerp Bestuursopdracht
a. Constateringen
De Staten hebben een Bestuursopdracht vastgesteld. GS stellen nu een concept op,
rekening houdend met de Bestuursopdracht. U kunt afspraken maken over de wijze waarop
u betrokken wilt worden bij dat proces vanuit uw kaderstellende rol.
In het recente overleg tussen agendacommissie Ruimte en portefeuillehouder is de
suggestie van een statenconferentie in november gedaan die inspirerend zou kunnen
werken.
De startnotitie OVF spreekt over ()‘interactieve sessies van PS en GS om een gezamenlijk en
breed gedragen opstelling te bepalen.‘
De startnotitie OVF spreekt over (): ‘een compact document van 20 pagina’s met daarin:
- Een beschrijving van de bijzondere kwaliteiten van Flevoland;
- De zes –inhoudelijke – kerntaken van de provincie;
- Een overzicht van de hoofdlijnen beleid voor de provinciale wettelijke taken;
- De maatschappelijke opgaven uit de Flevo-perspectieven, die de provincie in
samenwerking met de partners gaat oppakken;
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-

De vaste werkprincipes, die kenmerkend zijn voor de wijze waarop de provincie de
hoofdlijnen wettelijke taken en maatschappelijke opgaven op samenhangende en
integrerende wijze aanpakt;
De wijze waarop nieuwe opgaven – in de loop van de tijd- kunnen worden
toegevoegd c.q. actuele inzichten worden geassimileerd.’

En verder: ‘Voorafgaand aan de besluitvorming leggen GS het document ter consultatie
voor aan partners (0. Hierbij is er speciale aandacht voor het verkrijgen en vastleggen van
commitment van partijen voor de samenwerking bij de benoemde maatschappelijke
opgaven.
De ontwerp OVF wordt eind 2016 bekend gemaakt en ter inspraak gelegd. Na deze
inspraakprocedure krijgen PS de visie aangeboden voor besluitvorming.’
b. Verwondervragen
Welke afspraken wilt u met GS maken over de wijze van uw betrokkenheid in het verdere
proces in fase 2, met name voor wat betreft het kunnen volgen van de invulling van de
Bestuursopdracht vanuit uw kaderstellende rol en vernieuwende werkwijze?
Hoe wilt u aan de voorkant naar de totstandkoming van de concept OVF toe worden
betrokken?
Hoe ziet u de betrokkenheid van de commissie Ruimte en de andere vakcommissies?
Hoe wilt u de belangstelling van ‘de samenleving’ (inwoners, organisaties etc) in fase 1
wordt vastgehouden? Ziet u voor zichzelf daarin een rol?
Heeft u nog specifieke wensen voor de wijze van besluitvorming door PS?
Bijlagen
- Bestuursopdracht PS (juli 2016)
- Startnotitie OVF (oktober 2015)
- Tijdlijn fase 2 (september 2016)
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