
3e fase Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 

Tussenstand 

Commissie Ruimte – 17 januari 2018 



Algemeen 
- Samenwerking partners 
- Organisatie 
- Planningen 
- Pilots 
- Verdiepingen 
- Beleidsarme omzetting 
- Flevotop 
- Communicatie 

 

Per startnotitie stand van zaken 

 



Product 1 & 2: Inpassing opgaven Omgevingsvisie in provinciaal 
begrotingssysteem & Lange termijn financieringsvraag realisatie 
opgaven Omgevingsvisie 
- Onderzoeken gestart naar 

- Raming bandbreedte van de lange termijn financieringsbehoefte 
van de zeven opgaven (mede op basis van externe 
referentieprojecten) 

- Mogelijkheden voor dekking in de begroting 
- Februari GS agendering om bevindingen te bespreken 
 
Product 3: Trendatelier 
- Benchmark diverse trendateliers in het land 
- Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden 
- Start opzet keuzenotitie 

 
 

 

Programma 



Product 1: Programma Verhaal van Flevoland 
- Voorbereiden van gebiedsprocessen inwoners (samen met 

gemeenten): verdiepende sessies, enquetes en online-platform.  
- In aantal gemeenten is veel info bij inwoners opgehaald 

(cultuurhistorie, landschap, identiteit). Dit vormt basis voor 
gebiedsprocessen 

- Erfgoedtoolkit  
 

Product 2: Gebiedsbranding en promotie 
- Identiteitskompas opgesteld samen met partners 
 

Bijzonderheden 
- pilot open data met Flevolands Archief (beeldmateriaal Flevoland) 

 
 
 

Verhaal van Flevoland 



Product 1: Pilots krachtige samenleving 
- Start met vormgeven aan pilots (impuls in begroting) 
- Onderzoek naar mogelijke versnelling 
 
Product 2: Programma krachtige samenleving 
- Basisinfo via o.a. gemeenten en kennisinstellingen 
- Samen met gemeenten onderzoek naar betekenisvolle opzet 
 
Bijzonderheden 
- Afstemming met gemeente is onmisbaar gezien 

verantwoordelijkheid in sociaal domein. 
- Recent heeft bestuurlijk overleg met gemeenten plaatsgevonden. 

Ambtelijke samenwerking wordt in eerste gericht op pilots 

 

Krachtige Samenleving 



Product 1: Programma Ruimte voor Initiatief 
- Opzetten samenwerking met Flevolandse overheden 
- Koppeling met andere opgaven Omgevingsvisie t.b.v. ontwikkelen 

‘ja mits’ en ‘één overheid’ werkwijze op basis van praktijkervaringen 
- Regionale leergang voor Flevolandse overheden 
- Voorbereiding interviewreeks Statenleden (PS in relatie tot 

horizontale samenwerking) 
- Onderzoek naar koppeling gemeentelijke opgaven door Platform 31 

 

Product 2: Overeenkomst één overheid 
- Wordt opgestart na gemeenteraadsverkiezingen 

Ruimte voor Initiatief 



Product 1: Programma Duurzame Energie 
- Eerste opzet van raamwerk (bouwsteen voor programma) wordt op 

31 januari besproken in commissie Duurzaamheid 
- Verkenningen naar beleidsomzetting 
- Goede voorbeeld: opzet nulmeting en start inventarisatie 

mogelijkheden energietransitie 
 
Product 2: Regionale agenda 
- In december met partners bestuurlijk overeenstemming over 

Flevolandse Energieagenda (ambitie, strategie en samenwerking) 
- In de komende fase verdere concretisering (o.a. projecten). 

Duurzame Energie 



Product 1: Programma Regionale Kracht 
- Opstellen basisdocumenten voor Strategische verkenning oost – as  

en Blauwgroene Slinger (SWOT, netwerk, relevante kaders) 
- Gesprekken regionale partners over opzet samenwerking voor de 

strategische verkenningen 
- Uitwerking plannen van aanpak (incl scopebepaling) voor 

strategische verkenningen en ateliers 
- Eerste interne verkenningen voor opzet programma 

 
Product 2: Netwerkrapportage 
- Voorbereiding extern onderzoeksopdracht 

 
Bijzonderheden 
- Koppeling met lopende gebiedsprogramma’s 

 

 

Regionale Kracht 



Product 1: 1e tranche initiatieven Circulaire Economie 
- Opzet, aanpak en governance Platforms Groene Grondstoffen en 

Gebruikte Materialen  
- Uitvoering onderzoek kansrijke (grondstof)ketens 
- Voorbereiding ondersteuning, scan en verkenning criteria 1e tranche 

initiatieven in samenspraak met partijen 
- 1e kwartaal startbijeenkomst partners & agendering in cie Economie 

 
Product 2: Programma Circulaire Economie 
- Opzetten nulmeting goede voorbeeld en voorbereiding 

agendavorming 
- Eerste verkenningen opzet en kaders programma en mogelijke 

kaders t.b.v. bespreking in 2e kwartaal met cie Economie 
 

Circulaire Economie 



Landbouw Meerdere Smaken 

Product 1: Agro Innovatiemotor 
- verkenningen naar proeftuinen (o.a. natuurinclusieve landbouw, 

precisielandbouw, hybride aardappelontwikkeling 
- Koppeling met proeftuinen Floriade werkt! 

 
Product 2: Programma 
- Basis op orde: gebiedsproces naar verkenningen ideale en 

duurzame condities agro-innovatie 
- Onderzoek naar governance en (her)ijking beleid en instrumenten 

(groeimodel).  
 
Bijzonderheden 
- Verkenningen samenwerkingen (o.a. Nrd Nederland) 
- Koppelingen met lopende activiteiten 

 
 



Reflectie op tussenstand 
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