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Op 21 december 2016 bent u voor de eerste keer geïnformeerd over drie perspectieven uit de 
Omgevingsvisie, te weten: ‘het verhaal van Flevoland’, ‘regionale krachten’ en ‘krachtige 
samenleving’. Toen stond het vraagstuk en de aanpak centraal. In de komende vergadering van  
1 maart  wordt u geïnformeerd over de voortgang van deze perspectieven. Tevens informeren wij u, 
als coördinerende commissie, over de voortgang van de Omgevingsvisie.  
 
Er wordt gestart wordt met een korte presentatie, met als hoofdthema de hoofdlijnen van het 
juridisch kader. Daarna kunt u in 3 gespreksronden aan tafels verder spreken met de 
perspectieftrekkers over de invulling van de drie perspectieven. 

Voortgang Omgevingsvisie – hoofdlijnen juridisch kader 
In de presentatie zult u worden geïnformeerd over het juridisch deel van de omgevingsvisie. Deze  
heeft vorm gekregen aan de hand van vier vragen: 
1. Wat is de betekenis van de omgevingsvisie?  
2. Hoe verhoudt de omgevingsvisie zich tot andere provinciale plannen?  
3. Hoe werkt de visie door?  
4. Hoe wordt de visie actueel gehouden? 
  
Inmiddels heeft er een interne en externe juridische check plaatsgevonden met als uitkomst dat de 
omgevingsvisie juridisch proof is. 

De Perspectieven 
De afgelopen weken is er samen met de partners gewerkt aan een verdere uitwerking van de 
perspectieven. Er hebben diverse verdiepende gesprekken in en buiten het atelier plaatsgevonden. 
Deze inzichten hebben geholpen om de essentie van het vraagstuk en de oplossingsrichting beter te 
doorgronden. Tevens hebben we zicht gekregen op de dilemma’s en keuzen die bij dit perspectief 
relevant zijn. Aangezien de gesprekken nog gaande zijn, is dit beeld nog in ontwikkeling.  
Graag gaan wij met u het gesprek aan om verder richting te geven aan de perspectieven. 
Hieronder wordt kort ingegaan op de inhoud en voortgang van de perspectieven. 

Het verhaal van Flevoland: 
Flevoland is een bijzonder gebied. Deze eigenheid willen we vasthouden, benutten en versterken. 
Tegelijkertijd is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en verhalen. Hoe gaan we hiermee om? 
Welke dilemma’s komen we tegen? Welk samenspel is nodig? We reflecteren op de opgehaalde 
inzichten en gaan met u in gesprek over de eerste contouren.   
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Regionale Krachten: 
In het perspectief regionale krachten wordt onderzocht wat de kracht van Flevoland is ten opzichte 
van andere regio’s en hoe we onze eigen krachten kunnen versterken. Het uitgangspunt hierbij is 
dat de regio’s waarin Flevolanders zich verplaatsen om te werken of recreëren gemeente- en 
provinciegrenzen overstijgen. Verschillende regio’s vullen elkaar daarbij aan. Door in te zetten op 
de specifieke krachten van Flevoland kan de provincie een rol van betekenis spelen. De afgelopen 
tijd is meer inzicht verkregen in de Flevolandse krachten die de provincie overstijgen. 
Wij gaan met u in gesprek over hoe deze krachten benut en versterkt kunnen worden. 

Krachtige samenleving: 
In de Flevolandse samenleving is veel talent, potentie, kracht en ondernemerschap aanwezig. Bij de 
Omgevingsvisie gaan we uit van deze kracht. Tegelijkertijd zijn er ook groepen mensen met wie het 
minder goed gaat. De Omgevingsvisie gaat over alle Flevolanders. De afgelopen tijd zijn veel 
gesprekken gevoerd. We reflecteren op de opgehaalde inzichten en gaan met u in gesprek over de 
eerste contouren.  

Context 
De provincie Flevoland stelt een nieuwe Omgevingsvisie op, waarvan het ontwerp in juni 2017 ter 
vaststelling aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.  
Onderdeel van de Omgevingsvisie zijn de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn. Deze 
worden nu samen met partners verkend en verder uitgewerkt in 7 afzonderlijke Perspectieven.  
Provinciale Staten hebben aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij de verdere uitwerking van 
de Perspectieven. Daartoe zijn de 7 Perspectieven verdeeld over de verschillende 
Statencommissies. in de begeleidingscommissie Omgevingsvisie van PS is afgesproken dat de 
tussenstand van de Perspectieven driemaal beeldvormend aan de orde komen in de verschillende 
commissies. 

In december is de aanpak aan de orde geweest. Op 1 maart staat de voortgang centraal en  
29 maart worden de eindresultaten aan u voorgelegd. 
 
De commissie Ruimte is de coördinerende commissie en aanspreekpunt voor de perspectieven “het 
verhaal van Flevoland’, ‘regionale krachten’ en ‘krachtige samenleving’ (bestuurlijk trekkers zijn de 
gedeputeerden Michiel Rijsberman en Jaap Lodders). 

 

 


