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 *2330575* 
 
Onderwerp 
Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP)  
 

1. Beslispunten 
1. De Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) als een tweejaarlijks terugkerend 

initiatief in te stellen 
2. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven deze namens de provincie 

Flevoland te organiseren   
3. Gedeputeerde Staten te verzoeken in contact te treden met het Water-

schap Zuiderzeeland met het verzoek de organisatie, prijs en de bijeen-
komst te ondersteunen    

4. Een Reglement uit te werken en een jury samen te stellen en inzendingen 
uit te vragen 

5. Na te streven dat de Vernieuwend Initiatief Prijs om de 2 jaar wordt uit-
gereikt, voor het eerst tijdens de Dag voor de Flevolandse Ruimte, medio 
oktober 2019 of uiterlijk in 2020 

6. Structureel 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de Vernieuwend Initi-
atief Prijs en de dekking te vinden in de stelpost nieuw beleid 

 
2. Toelichting op voorstel 
1.Tekentafel 
Flevoland is voor een belangrijk deel op de tekentafel bedacht. Toch is de veel-
zijdigheid van de provincie groot. De verschillende steden en dorpen hebben een 
eigen karakter, net als de verschillende gebiedsdelen zoals de stedelijke zone, 
het merengebied en het agrarische gebied. De verschillende polders (Noordelijke 
Flevoland, Oostelijk Flevoland, Zuidelijke Flevoland) hebben een eigen karakter 
door de tijd waarin ze zijn drooggelegd en door de geografische ligging. Er ont-
staat steeds meer ruimte voor initiatieven. Zo heeft ook de provincie een eigen 
identiteit, die veelzijdig en aantrekkelijk is. Daarmee is het aantrekkelijk je in 
Flevoland te vestigen.  
 
2.Toeval en ruimte geven 
Ruimte is schaars. Met de prijs wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimte-
lijke kwaliteit van Flevoland. Het nemen en het honoreren van initiatief willen 
we stimuleren middels aansprekende voorbeelden. Je ziet soms successen die 
min of meer bij toeval zijn ontstaan, of dat gericht naar een onderscheidend 
ruimtelijk concept is gezocht. Voorbeelden zijn de Strandhoeve in Marknesse op 
de rand van het nieuwe en het oude land, de Golfresidentie (woonwijk met golf-
baan in Dronten) en Golfresort Zuigersplasbos (woonwijk met golfbaan in Lely-
stad), restaurant Hans en Grietje, dat een belangrijke attractie werd aan de bos-
randen tussen Dronten en Zeewolde en Hotel Lodgerie Het Groene Geheim in Al-
mere, Netl de Wildste Tuin. Bekend zijn ook de Orchideeënhoeve en Harder-
broek, de rietvelden tussen Zeewolde en Harderwijk. Toevallige ontwikkelingen 
kunnen ontstaan als bijvoorbeeld iets bedacht wordt voor een leegstand kantoor 
pand. Of door flexibele bestemmingsplannen met wonen, winkels en ambachten 
voor een winkelstraat met leegstand. Voor een nieuwbouwgebied waar bewoners 
veel vrijheid hebben een huis te bouwen zoals ze dat zelf graag willen. Voorbeel-
den hiervan zijn in Almere Homerus (zelfbouw), Oosterwold (collectief ontwikke-
len) en DUIN (vrijheid landschap, duin, water). 
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Bij het maken van de Omgevingsvisie bleek hoeveel ruimtelijke kwaliteit Flevoland biedt. Het zou 
goed zijn om dit op een aansprekende manier meer bekendheid te geven. Het draagt bij aan het 
verhaal en de kwaliteit van Flevoland. De Vernieuwend Initiatief Prijs steunt dat doel. 
 
3.Initiatief Vernieuwend Initiatief Prijs 
Voorbeelden zijn inspirerend. Met het initiatief van Vernieuwend Initiatief Prijs kunnen de mogelijk-
heden van Flevoland en de ruimte voor initiatief die er is verder zichtbaar worden gemaakt. De prijs 
is bedoeld voor opvallende ruimtelijke ontwikkelingen en wordt gekoppeld aan een thema. Het is 
een aanmoedigingsprijs voor nieuwe plannen. Het gaat altijd om opvallende, onderscheidende ont-
wikkelingen. 
 
4.Uitwerking voorstel 
Het eerste thema voor de start in 2019 luidt: Ruimte voor Initiatief. 
 
De plannen kunnen worden ingediend door bewoners, bedrijven, eigenaren. Indieners kunnen van 
buiten de provincie Flevoland komen mits ze betrokken zijn bij die provincie. 
 
Criteria waaraan gedacht kan worden zijn: 
- Dat een plan een positieve bijdrage levert aan het imago van Flevoland als onderscheidend 
vestigingsgebied en als provincie met ruimte voor initiatief.  
- Dat een plan in lijn is met de perspectieven zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Flevo-
land, vernieuwend is en in ieder geval aansluit bij Ruimte voor Initiatief 
- De ingediende plannen worden door een team van onafhankelijke deskundigen beoordeeld 
op geschiktheid, waarna de 3 meest aansprekende worden geselecteerd.  
 
De 3 geselecteerde indieners krijgen elk € 2.000 beschikbaar om hun plan te presenteren. Beoorde-
ling vindt plaats door een deskundigen jury van zeven personen en publiek. De zeven deskundigen 
worden benoemd in de vakjury, die expertise heeft op de volgende terreinen: gebiedsontwikkeling, 
geografie, vastgoed, architectuur, beleid, Omgevingsvisie Flevoland. Ze zijn afkomstig uit overheid 
en bedrijfsleven, zijn thuis in Flevoland maar hoeven er niet te wonen of te werken.  Het publiek 
wordt geïnformeerd middels de media, social media en een website. In een communicatieplan kan 
dat nader worden uitgewerkt. 
 
De prijs heeft een waarde van € 15.000, naast de 3 x € 2.000 voor de presentatie uitwerking. Initia-
tiefnemers geven vooraf aan waaraan het bedrag zal worden besteed. Voorgesteld wordt aanvullend 
€ 29.000 beschikbaar te stellen aan de organisatie van het event. Het totaalbedrag bedraagt daar-
mee € 50.000 structureel per twee jaar. Het bedrag kan gefinancierd worden uit de stelpost nieuw 
beleid. Omdat het in 2019 speelt kan het bij de komende Perspectiefnota financieel worden gere-
geld. 
 
De prijs wordt beschikbaar gesteld aan de eigenaar of stakeholders (bv een stichting) van het initia-
tief. De prijsuitreiking vindt plaats op de Dag voor de Flevolandse Ruimte in het najaar van 2019. 
Daar kunnen de ingediende projecten worden bekeken en vindt een congres plaats met een pro-
gramma dat ingaat op de vernieuwingen in de ruimtelijke inrichting en nieuwe ruimtelijke behoef-
ten. Bij de organisatie wordt nagegaan of het noodzakelijk is een extern bureau in te schakelen. 
Het is een dag waarin bekendheid wordt gegeven aan (de bedoelingen van) de Omgevingsvisie Flevo-
land. Tevens wordt dan het nieuwe thema onthuld.  
 
Andere provincies 
Een dergelijke prijs bestaat ook in andere provincies, bijvoorbeeld Gelderland en Friesland. Wel-
licht kan er t.z.t., bijvoorbeeld in IPO verband, een gezamenlijke dag plaatsvinden. Het verdient 
aanbeveling dat voor genoemd initiatief een Reglement wordt opgesteld zodat de spelregels voor 
een ieder helder en duidelijk worden verwoord. Ook hiervan zijn voorbeelden in de overige provin-
cies beschikbaar. 
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3. Beoogd effect 
De provincie Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Er is door Provinciale Staten een nieuwe en ver-
nieuwende Omgevingsvisie gemaakt. Een onderscheidende provincie met ruimte voor initiatief is 
daarin belangrijk. Flevoland heeft veel nieuws en veel eigens te bieden. Als geen andere provincie 
kan Flevoland inspelen op ruimtelijke behoeften. De Vernieuwend Initiatief Prijs wil dit Flevolandse 
DNA in het zonnetje zetten en daarmee een bijdrage leveren aan de positionering, de ruimtelijke 
kwaliteit en het imago van Flevoland als aantrekkelijk, onderscheidend vestigingsgebied. Bovendien 
draagt de prijs bij aan de realisatiekracht van de Omgevingsvisie. 
 
Elke twee jaar een prijs uitreiken voor een ruimtelijk project en voor een ruimtelijk plan dat een 
opvallende, positieve bijdrage levert aan de aantrekkingskracht en het imago van Flevoland, als een 
provincie die ruimte biedt aan initiatieven en ideeën. Gezien de bijzondere positie van de provincie 
Flevoland m.b.t. water, dient ook onderzocht te worden of het Waterschap Zuiderzeeland bij de 
uitwerking en organisatie kan worden betrokken. Samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland is 
van belang zeker als het gaat om thema’s rond water. 
 
Voorgesteld wordt de Vernieuwend Initiatief Prijs elke twee jaar te koppelen aan een nieuw en ac-
tueel thema. Het thema dient aan te sluiten bij doelstellingen uit de Omgevingsvisie.  
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