
Geachte Commissieleden Ruimte (en overige leden van Provinciale Staten), 
  
In de laatstgehouden Statencommissie Ruimte d.d. 1 maart 2017 heeft uw voorzitter mw. Schotman 
u  gemeld  met een overzicht te zullen komen met relevante data m.b.t. de komende behandeling 
Omgevingsvisie Flevoland (OVF).  
Dit naar aanleiding van een concreet verzoek vanuit de Commissie 
  
In deze email-memo treft u een overzicht aan van de voorziene bijeenkomsten in de komende 
maanden.  
  
Staten Special Omgevingsvisie 
29 maart van 12.00 – 17.30 uur, plaats Provinciehuis 
 
Opzet: 
U heeft deze week een vooraankondiging hierover ontvangen. Deze is voor u op de App gezet. 
Het betreft ondermeer een Serious game, waarin u aan de slag gaat met de vraag hoe de 
Omgevingsvisie succesvol toegepast kan worden in de besluitvorming. 
Het overige programma volgt binnenkort. 
 
Voorjaarsbijeenkomst Omgevingsvisie Flevoland: Samen maken we Flevoland 
4 april van  15.30 – 18.00 uur, plaats Provinciehuis 
Informatie daarover is vandaag aan u verstuurd en wordt op de App geplaatst. 

Opzet 
Feestelijke bijeenkomst. Onze partners zullen hun intenties om samen te werken aan de verdere 
uitwerking van de perspectieven, waaraan ze hebben bijgedragen vastleggen. Leden van 
Provinciale Staten zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 
Informatieve bijeenkomst ontwerp OVF  
17 mei, tijd en plaats: nader te bepalen 

Opzet 
Informatiemarkt. Statenleden kunnen hun vragen over de ontwerp Omgevingsvisie stellen aan leden 
van het ambtelijk kernteam Omgevingsvisie.  
Tevens wordt de mogelijkheid geboden voor een ambtelijke toelichting in de fracties over de opzet 
en inhoud van de Omgevingsvisie 
 
Integrale commissie OVF  
24 mei van 12.00 – 15.00 uur (met broodjes), plaats ntb 
 
Opzet 
Deze commissie van 24 mei en de informatieve bijeenkomst van 17 mei worden nog besproken in de 
komende begeleidingscommissie OVF op 22 maart aanstaande en vervolgens gedeeld. 
 
Huidige eerste idee voor opzet van 17 mei: De ontwerpvisie wordt integraal besproken aan de hand 
van het voorliggende statenvoorstel en de bijlages. Het wordt aan de fracties overgelaten wie 
zij als woordvoerder naar voren schuiven en aan welke onderdelen zij de meeste aandacht geven. 
 
 
De agendacommissie komt na de bespreking op 22 maart nog bij u met een nader voorstel over de 
wijze van behandeling en spreektijden voor de fracties en het college. 
 
Vaststelling ontwerp OVF 
7 juni, Statenzaal, reguliere PS vergadering 
 
 


