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 *2122033* 
 
Onderwerp 
Vaststelling Omgevingsvisie FlevolandStraks  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het 

college daarop, zoals opgenomen in de nota van beantwoording 
(#2110227). 

2. In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in de Omgevingsvisie Flevo-
landStraks (#2124905). 

3. De Omgevingsvisie FlevolandStraks (#2124922) vast te stellen en deel I 
van het Omgevingsplan Flevoland 2006 in te trekken, conform besluit tot 
vaststelling (#2122028).      

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma ‘Ruimtelijke ontwikkeling en wa-
terbeleid’, programmaonderdeel 1.1 ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ met als doe-
len: een integrale omgevingsvisie als bijdrage aan nieuwe ontwikkelkracht 
voor Flevoland en een overheid die zich openstelt naar de samenleving. Het 
heeft een relatie met alle andere programmaonderdelen.      

 
3. Eerdere behandeling  

Op 22 oktober 2015 hebben uw Staten de Startnotitie Omgevingsvisie vastge-
steld. Deze notitie bevatte een bijzondere opdracht. De Omgevingsvisie zou 
een geheel nieuwe opzet krijgen en dit zou gaan via een weg van intensieve 
interacties met vele betrokkenen. Als start opende in november 2015 het 
Atelier Flevo-perspectieven haar deuren. Een proces waarin ruimte wordt ge-
geven aan de krachten en inzichten in de samenleving. Dus niet eerst zelf 
vraagstukken en oplossingen bedenken, maar eerst luisteren en in gesprek 
gaan met de omgeving.  
 
Gedurende het proces is met velen binnen en buiten Flevoland gesproken. 
Het atelier heeft 100 experts betrokken om de maatschappelijke vragen van 
de toekomst te identificeren. Honderden mensen uit de regio hebben deze 
opgaven geverifieerd en aangescherpt. En via de sociale media hebben dui-
zenden mensen meegekeken en meegedacht. 
 
Vervolgens zijn de zeven opgaven uit de Omgevingsvisie met vele partijen uit 
de regio uitgewerkt tot de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Hiermee is de 
Omgevingsvisie een product van de regio geworden. Op 4 april 2017 hebben 
circa zeventig partijen hun steun uitgesproken voor de opgaven in de visie. 
Opgaven die we in Flevoland alleen succesvol kunnen aanpakken als we dit in 
gezamenlijkheid doen. Deze zeventig partijen staan klaar om met de Provin-
cie Flevoland de krachten te bundelen. 
 
Op 7 juni 2017 hebben Provinciale Staten de Ontwerp Omgevingsvisie vrij ge-
geven voor inspraak.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      Uw Staten hebben in het proces van de Omgevingsvisie FlevolandStraks een 
      formele kaderstellende en besluitvormende rol. Dit voorstel ligt nu bij uw 
      Staten, omdat de Omgevingsvisie FlevolandStraks gereed is. Het doel van de  
      behandeling is dat u de Omgevingsvisie FlevolandStraks vast stelt en deel I 
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      van het Omgevingsplan Flevoland 2006 intrekt. 
 
      Overige delen van het Omgevingsplan (beleid en uitvoering) worden ingetrokken op het moment   
      dat de opgaven zijn uitgewerkt in programma’s of aan Provinciale Staten voorstellen worden  
      aangeboden in het kader van het traject “Beleidsarme omzetting beleid en regelgeving”. Hier 
      over nemen Provinciale Staten naar verwachting in de loop van 2018 / 2019 besluiten. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na besluitvorming start de uitvoering van de Omgevingsvisie FlevolandStraks middels program-
matische uitwerking. Via de commissievergadering en begrotingscyclus wordt u regelmatig geïn-
formeerd over de voortgang en heeft u de mogelijkheid tot bijsturing.      

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Tijdens de inspraakperiode (15 juni tot en met 26 juli) hebben 16 partijen een reactie ingediend 
op de Omgevingsvisie. De reacties zijn vooral steunbetuigingen, complimenten voor de opzet en 
aanpak van de visie, uitgestoken handen om in gezamenlijkheid volgende stappen te zetten en 
een aantal verrijkende gedachten. 
 
Deze reacties geven blijk van dat de bijzondere opdracht en aanpak, die uw Staten het college 
van Gedeputeerde Staten heeft gegeven middels de Startnotitie, heeft geleid tot een bijzonder 
product. Het vroegtijdig betrekken van velen aan de voorkant van het proces heeft geleid tot 
een groot draagvlak en constructieve houding van partijen om samen aan de slag te gaan.  
 
In de antwoordnota is ingegaan op alle reacties. Dit heeft geleid tot een aantal tekstaanpassin-
gen in de Omgevingsvisie. Maar de reacties leiden vooral de start van de nieuwe fase van de 
Omgevingsvisie in. De fase waarin we de stap naar uitvoering en concrete resultaten zetten. Dit 
doen we samen met vele partijen in Flevoland.   

 
7. Beoogd effect 

Een integrale omgevingsvisie als bijdrage aan nieuwe ontwikkelkracht voor Flevoland (Program-
mabegroting 2017) conform Coalitieakkoord ‘Flevoland 2015-2019: innovatief en ondernemend’ 
waarmee invulling wordt gegeven aan het nieuwe paradigma van de Omgevingswet: “Samen 
maken wij Flevoland.”      

 
8. Argumenten 

1.1    Kennis te nemen van de nota van beantwoording, want daarin is het college ingegaan op 
alle zienswijzen, overlegreacties en wensen & bedenkingen die tijdens de inspraak van 15 
juni tot en met 26 juli zijn binnengekomen. 

 
2.1   In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in de Omgevingsvisie FlevolandStraks, want 
 dit is conform de nota van beantwoording. 
De zienswijzen hebben geleid tot de volgende tekstuele wijzigingen van de Omgevingsvisie Fle-
vo-landStraks. 
• Hoofdstuk 1, alinea “Flevoland nu”, 8ste zin: ‘Urk,’ toegevoegd na ‘Emmeloord’. 
• Hoofdstuk 1, alinea “Excellent”, 1ste zin: ‘grotendeels’ toegevoegd na ‘Flevoland draait’. 
• Hoofdstuk 4.1, alinea “Scheiding tussen stad en land neemt af”, 3de zin: ‘zijn gewoon 
 geworden’ wordt vervangen door ‘tekenen het landschap’. 
• Hoofdstuk 4.2, alinea “Balans”, 4de zin: ‘de’ wordt verwijderd voor ‘Noordoostpolder’. 
• Hoofdstuk 4.2, alinea “waar staan we straks?”, 7de zin: ‘gemeente’ toegevoegd na ‘in de’. 
• Hoofdstuk 4.5, alinea “Betekenis voor Flevoland”, 9de zin: ‘Via de versterking van de  
 corridor Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (weg en spoor) krijgen beide steden een 
 betere positie in dit netwerk.’ wordt vervangen door ‘Zij zijn gelegen op de corridor  
 Schiphol - Amsterdam – Almere – Lelystad. Het belang en de functionaliteit van de 
 knooppunten Almere en Lelystad neemt toe. Via de versterking en uitbreiding van de  
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 corridor Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (weg en spoor) zullen de posities van
 beide steden verder worden versterkt en hiermee van groter belang worden voor de  
 Noordelijke Randstad.’ 
• Hoofdstuk 4.5, alinea “Ambitie”, 7de zin: ‘en Gooi’ wordt vervangen door ‘Gooi en 
 Amersfoort’.  
• Hoofdstuk 4.5, alinea “Excellente woonmilieus”, 3de zin: ‘knooppunt’ wordt toegevoegd na
 ‘regionale’ en ‘hiermee’ wordt toegevoegd na ‘en’. 
• Hoofdstuk 4.5, alinea “Excellente woonmilieus”, 5de zin: ‘(weg en openbaar vervoer)’ 
 wordt verwijderd, ‘onder andere verbrede A6, Flevolijn,’ wordt toegevoegd voor  
 ‘IJmeerlijn’, ‘onder andere’ wordt toegevoegd voor ‘verbrede A27’ en ‘en openbaar  
 vervoerlijn’ wordt toegevoegd na verbrede A27’. 
• Hoofdstuk 4.5, alinea “Blauwgroene slinger”, 6de zin: ‘(onder andere Waterloopbos en 
 werelderfgoed Schokland)’ wordt toegevoegd na ‘Noordoostpolder’. 
 
3.1 De Omgevingsvisie FlevolandStraks definitief vast te stellen en deel I van het   
 Omgevingsplan Flevoland 2006 in te trekken, want daarmee krijgt het rechtskracht.         

      Deel I Ontwikkelingsvisie van het Omgevingsplan Flevoland 2006 wordt hiermee in 
      overeenstemming gebracht met de huidige maatschappelijke opgaven. Hierbij wordt voor zover  
      mogelijk geanticipeerd op de Omgevingswet die nog in ontwikkeling is. Waarbij het de  
      bedoeling is om ruimte te laten om nieuwe ontwikkelingen te integreren die nog niet voorzien  
      zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling om het staande beleid voor de leefomgeving (deel II  
      Beleidskader en deel III uitvoering) in de geest van de Omgevingsvisie stapsgewijs – met  
      uitwerkingen – in programma’s uit te werken conform de werkwijze zoals deze is beschreven in 
      de Omgevingsvisie. Hierbij hebben Provinciale Staten hun kaderstellende en richtinggevende 
      rol. Middels een Provinciaal Blad wordt de formele bekendmaking van de Omgevingsvisie   
      gedaan én de Omgevingsvisie wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl waarmee het  
      besluit rechtsgeldig wordt.   
 

9. Kanttekeningen 
Voor de programmatische uitwerking van de maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks worden (conform uw besluit van 7 juni jl.) aanvullende startnotities aan u aan-
geboden.       

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Nota van beantwoording       2110227           Ja 

Platte tekst omgevingsvisie met wijzigingen uitgelicht       2124905        Ja 

Platte tekst omgevingsvisie met wijzigingen doorgevoerd 2124922      Ja 

Ontwerp besluit definitieve vaststelling Omgevingsvisie FlevolandStraks           2122028           Ja       

  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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