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   Initiatiefvoorstel 
  Artikel 21 Reglement van Orde 
 
    

 *2073284* 
 
Aan 
Provinciale Staten 
 
Onderwerp 
Initiatiefvoorstel FlevoTop 
 
Initiatiefnemers stellen voor: 
 

1. Beslispunten 
 

I. Als onderdeel van de inspraakperiode van de Omgevingsvisie in opdracht 
van Provinciale Staten een FlevoTop te organiseren en daarbij de volgen-
de principes in acht te nemen: 

a. De Flevotop is geïnspireerd op het principe van de G1000  
b. De deelnemers worden aselect uitgenodigd. 
c. De Flevotop is gericht op dialoog en verbinding van de deelne-

mers met de strategische doelstellingen van de Provincie Flevo-
land 

d. De dialoog is gericht op de wijze waarop de opgaven uit de Om-
gevingsvisie aangepakt kunnen worden. En de manier waarop we 
de betrokkenheid van de Flevolandse Inwoners kunnen verster-
ken. 

II. De FlevoTop plaats te laten vinden in de tweede helft van September 
2017. 

III. Door de ambtelijke organisatie externe expertise in te laten huren voor 
de realisatie van de FlevoTop. 

IV. Een begeleidingscommissie uit de Provinciale Staten samen te stellen die 
de voorbereiding en uitvoering begeleid. 

V. De begeleidingscommissie te mandateren om namens Provinciale Staten 
besluiten te nemen met betrekking tot de organisatie van de FlevoTop, 
waaronder, maar niet beperkt tot; 

a. De wijze waarop de willekeurige selectie plaatsvindt; 
b. De invulling en lengte van het programma; 
c. De concrete datum en tijdstippen waarop het programma plaats-

vindt 
d. De eventuele onkostenvergoeding voor deelnemers; 
e. De financiële middelen 

VI. De inzet van de FlevoTop te evalueren en te bepalen of het wenselijk is 
om hier een periodiek terugkerend evenement van te maken om de 
voortgang van de strategische opgaven te monitoren en, eventuele nieu-
we strategische opgaven vroegtijdig te herkennen. 

VII. De benodigde financiële middelen te onttrekken aan het bestaande oor-
merk voor de Omgevingsvisie binnen de reserve Strategische Projecten. 

 
2.  Toelichting op voorstel 

Omgevingsvisie = experimenteren met nieuwe werkvormen 
Het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie voor Flevoland is 
een uniek proces, waarbij veel ruimte en tijd is genomen voor betrokken-
heid van de gehele Flevolandse maatschappij. Daarbij is gepoogd om, naast 
onze gebruikelijke maatschappelijke gesprekspartners, ook de zogenaamde 
‘unusual suspects’ te betrekken bij de realisatie. 
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Van de provincie wordt verwacht dat het zelf, vanuit het oogpunt van democratische legitima-
tie, de juiste wijze en het moment bepaalt waarop burgers, bedrijven, organisaties en mede-
overheden worden betrokken. Over de participatie voorafgaand aan de formele besluitvorming 
en de vorm en wijze waarop een bestuursorgaan dit regelt, is niets wettelijk in de Omgevings-
wet geregeld. Participatie in het proces van de Omgevingsvisie brengt kennis, ideeën en belan-
gen op tafel. 
 
Gedurende het proces is op meerdere vlakken geëxperimenteerd, met nieuwe werkvormen 
voor PS, communicatievormen, samenwerkingsvormen en draagvlakcreatie. Niet elk experiment 
was even succesvol in de uitvoering, maar van elk experiment hebben we wel geleerd wat wel 
en wat niet werkt. Die kennis op zich heeft al een grote waarde voor de toekomst. 
 
Het proces tot op heden heeft dan ook in het teken gestaan van betrokkenheid van de samen-
leving, van maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Dat heeft veel energie opge-
leverd, zoals bijvoorbeeld te zien was om de voorjaarsbijeenkomst van 4 april jongstleden. 
Om dit momentum en deze energie om gezamenlijk te werken aan de toekomst van Flevoland 
vast te houden en volop te benutten stellen wij voor om, namens de Provinciale Staten van 
Flevoland, gedurende de inspraakperiode van de Omgevingsvisie een FlevoTop te organiseren. 
 
Van Binnen naar Buiten en van Buiten naar Binnen 
De uitvoering van een FlevoTop past goed binnen de wens van de Provinciale Staten om meer 
op de maatschappij gericht te zijn, meer buiten naar binnen te willen halen en de betrokken-
heid van de Flevolanders bij de strategische opgaven te vergroten. Deze doelstellingen worden 
sinds de Statenconferentie aan het begin van deze bestuursperiode en ook tijdens de afgelopen 
Statenconferentie als zeer belangrijk onderstreept door het overgrote deel van de Statenleden. 
 
Bij het opstellen van eerst de perspectieven en nu de Omgevingsvisie, is hier vanuit de ambte-
lijke organisatie en Gedeputeerde Staten actief aan bijgedragen. Ook vanuit Provinciale Staten 
is het wenselijk in die ontwikkelingen mee te doen en te experimenteren met nieuwe vormen. 
 
FlevoTop 
Een FlevoTop is een vorm waarbij Flevolanders gedurende een of meerder dagdelen met elkaar 
in gesprek gaan over de onderwerpen in de Omgevingsvisie. Deze vorm is geïnspireerd op de 
G1000’s die in diverse gemeentes worden georganiseerd. Het is een open gesprek waaraan alle 
deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. 
 
Ten behoeve van een zo goed mogelijke representativiteit kan een (onkosten)vergoeding aan 
de deelnemers in het vooruitzicht worden gesteld.  
 
Voorbereiding en Uitvoering 
Voor de voorbereiding is medewerking nodig van de zes gemeenten. Tevens vergt de organisa-
tie het inzetten van specifieke expertise: het begeleiden van het proces, het inzetten van be-
paalde software etc. Wij stellen voor aan GS te vragen de begeleidingscommissie daarin (finan-
cieel) te ondersteunen en ambtelijk in te faciliteren. Om de gezamenlijke wens tot vergroting 
van de maatschappelijke betrokkenheid kracht bij te zetten.  

 
Bij gelijksoortige bijeenkomsten is een voorbereidingstijd van vier tot vijf maanden nodig. Dit 
betekent dat de FlevoTop op z´n vroegst in september kan plaatsvinden. 

 
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd zich uit te spreken over de samenstelling van de bege-
leidingscommissie. Dat zou een voorzetting van de huidige begeleidingscommissie Omgevingsvi-
sie kunnen zijn. 
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