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Juridische context – omgevingswet 

Omgevingswet  

- Van 26 wetten & 120 AMvB’s naar 1 wet & 4 AMvB’s 

- Verwachte inwerkingtreding 2019 (nu anticiperen) 

 

Achtergrond nieuwe omgevingswet 

- Continuïteit en flexibiliteit 

- Vormvrijheid 

- Van nee tenzij naar ja mits 

 

 



Juridische context - omgevingswet 

Omgevingswet heeft 6 instrumenten 

- Omgevingsvisie 

- Plan of programma 

- Decentrale regelgeving (provinciale omgevingsverordening) 

- (Algemene rijksregels) 

- Omgevingsvergunning 

- Projectbesluit 

 

Omgevingsvisie / Omgevingswet 

- Trajecten Omgevingswet en Omgevingsvisie zijn op elkaar afgestemd 

- Opzet Omgevingsvisie zodanig, dat provinciaal beleid kan worden omgezet in nieuwe instrumenten 

 

 



Juridische context – omgevingswet 

Artikel 3.2 Een omgevingsvisie bevat:  

1. beschrijving hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,  

2. hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied,  

3. hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.  

 

Toelichting op wet 

- Voor uitvoering omgevingsvisies zijn instrumenten uit omgevingswet of andere instrumenten (programma’s, beleidsregels, 
projectbesluit financiën, bestuursovereenkomsten, visie, etc) 

- Een bestuursorgaan kan desgewenst in de omgevingsvisie op hoofdlijnen aangeven met welke bestuursorganen, op welke 
wijze en met inzet van welke bevoegdheden en instrumenten het beleid zal worden gerealiseerd. 

 
 



De omgevingsvisie FlevolandStraks wordt gericht op  

- strategische hoofdkeuzen (op welke grote toekomstvragen gaat Flevoland zich voorbereiden) 

- voor Flevoland (maar ook grens overstijgend denken) 

- voor lange termijn 

 

Overig 

- Compact document 

- Betrekking op kerntaken 

- Geen plankaart, geen planMER 

 

 

 

 

 
 
 

 

Startnotitie Omgevingsvisie (10/2015) 



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 ambitie & kracht derden 

- Flexibel en adaptief 

- 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 



Startnotitie Omgevingsvisie (10/2015) 

Fasering 

1. Atelier Flevo-perspectieven (1e helft 2016) 

2. Omgevingsvisie Flevoland (2e helft 2016) 

3. Uitwerking strategische hoofdkeuzen (2017 e.v.) 

 

 



Fase 1: resultaten atelier Flevo-perspectieven 



Fase 1: resultaten atelier Flevo-perspectieven 

Vraag: op welke fundamentele veranderingen moet de regio zich gaan voorbereiden? 

- Diverse trendanalyses en onderzoek 

- 100 nationale experts 

- Veelvoud regionale betrokkenen 

- Veel veelvoud sociale media 

 

Zeven perspectieven 

- Landbouw: meerdere smaken 

- Krachtige samenleving 

- Duurzame energie 

- Circulaire economie 

- Ruimte voor initiatief 

- Regionale kracht 

- Verhaal van Flevoland 

 

 
 
 



Fase 1: politiek besluit - 13 juli 2016 
Opdracht van PS aan GS om komend half jaar (eind 2016/ begin2017) met partners OVF op te stellen met volgende kernpunten 

 

- Het verhaal van Flevoland 
- Krachtige samenleving (onderwijs, arbeidsmarkt, mentaliteit etc) 
- Nieuwe pionieren, profileren en positioneren 

 

- Regionale kracht 
- Landbouw meerdere smaken 
- Economie, bereikbaarheid, regionale samenwerking 

 

- Circulaire economie & duurzame energie 
- Trias energetica, alternatieven decentrale opwekking, geen schaliegas 
 

- Ruimte voor initiatief 
- Ja mits, krachten samenleving, faciliterende overheid 

 
 

 



Fase 2: omgevingsvisie FlevolandStraks 

Eindproduct: formele omgevingsvisie vastgesteld door Provinciale Staten 

 

Inhoud Omgevingsvisie (digitaal) 

- Algemeen deel 
- Doel omgevingsvisie 
- Hoofdlijnen kwaliteit fysieke omgeving 
- Hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud grondgebied 
- Hoofdzaken integrale beleid voor fysiek leefomgeving 
- Procedures voor aanpassing en actualisatie 

- Strategische hoofdopgaven lange termijn (uitgewerkte perspectieven) 

- Leidende principes (Verhaal van Flevoland) 

 
 



Fase 2: omgevingsvisie FlevolandStraks 

Uitwerking perspectief tot strategische hoofdopgave 

- Beschrijving fundamentele opgave voor toekomst (onderbouwd met feiten) 

- Beschrijving provinciaal doel cq ambitie  voor de lange termijn 

- Beschrijving betrekking op provinciale kerntaken 

- Indicatie van aanpak inclusief overzicht actief bijdragende partners 

- (GEEN plankaart, planMER, programma´s, projecten, regels, locatie gebonden afwegingen, investeringen etc) 

 

Procesmatig 

- Opbouwen bestuurlijke en ambtelijke community, die actief wil bijdragen aan strategische hoofdopgave 

- Tekst moet voor langere termijn kunnen staan 

- Tekst moet formeel alleen door provinciaal bestuur kunnen worden vastgesteld 

 



Fase 2: omgevingsvisie FlevolandStraks 

Observaties t.a.v. betrokkenheid Provinciale Staten  

- positieve ervaringen 1e fase omgevingsvisie (actieve betrokkenheid) 

- omgevingsvisie (incl uitwerking perspectieven) gaat meerdere commissies raken 

- Rollen GS in fase 2 
- Jaap Lodders – coördinatie omgevingsvisie 
- Alle gedeputeerden – bestuurlijk trekker inhoudelijk perspectief 

 

Betrokkenheid PS in fase 2 
- Coördinerende rol (o.a. opzet Omgevingsvisie) – cie ruimte 
- Inhoudelijke betrokkenheid per perspectief – diverse cie? 

 

 



Uitwerkingsstappen per perspectief (globaal) 

 

Stap 1: intro OVF, achtergronden perspectief,  

              voorgestelde aanpak 

 

Stap 2: processtappen met partners (1 a 2 besprekingen) 

 

Stap 3: cpt eindresultaat (nieuwjaarsconferentie) 

 

 

 

 

 Proces uitlijnen in de tijd 

 

 

Fase 2: omgevingsvisie FlevolandStraks 
Uitwerkingsstappen omgevingsvisie (globaal) 

 

Stap 1: intro OVF 

 

 

Stap 2: opzet OVF (opzet hoofdstukken + digitale vorm) 

 

Stap 3: leidende principes en bestuursstijl (PS – dag?) 

 

Stap 4: concept OVF + achtergronddocument 
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