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Beslispunten

1. In te stemmen met de Samen Maken We Flevoland Uitwerkingsagenda
deel 1
2. Kennis te nemen van de Tussenrapportage Samen Maken We Flevoland
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2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 'Omgevingsvisie', programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling.
3.

Eerdere behandeling

In november 2017 is de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld door Provinciale Staten met daarin benoemd de zeven strategische opgaven voor de
lange termijn. In de eerste helft van 2018 is voor iedere opgave een startnotitie en een koersnotitie vastgesteld. In september zijn Provinciale Staten middels een mededeling geïnformeerd over het proces dat in gang gezet is voor
de integraliteit met als gevolg het achterwege laten van de zeven losse programma's en daarvoor in de plaats een uitwerkingsagenda Samen Maken We
Flevoland. In november is hierover in de commissie Ruimte een beeldvormende presentatie geweest.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. Provinciale Staten hebben bij vaststelling van de Omgevingsvisie gevraagd om een programmatische uitwerking van de opgaven. In de uitwerkingsagenda wordt hiervan een integraal beeld weergegeven.
5.

Verdere behandeling PS

De uitwerkingsagenda wordt meegenomen tijdens de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe staten
om invulling te geven aan de volgende uitwerkingsagenda.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Bij het vaststellen van de koersnotities per opgave is door Provinciale Staten
gevraagd om de samenhang in beeld te brengen die de verbanden zichtbaar
maakt tussen de opgaven onderling, en met de bestaande en doorlopende
provinciale structurele en wettelijke taken. In de organisatie is daarnaast behoefte aan meer integraal werken binnen de provincie en met partners.
Daarom is besloten om een uitwerkingsagenda te maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks voor de opgaven als geheel en daarnaast een tussenrapportage over samenwerking op de middellange termijn met de gemeenten en
het waterschap.
7.

Beoogd effect

De hoofdlijnen voor de strategische visie voor Flevoland zijn te vinden in de
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Het Omgevingsprogramma Flevoland is een
verdere uitwerking en concretisering van het huidige beleid. Elementen van
de uitwerkingsagenda zullen op termijn in beleid worden omgezet en vervolgens ook in het omgevingsprogramma worden opgenomen.
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8.

Argumenten

1.1 De integraliteit is noodzakelijk voor de uitvoering van de Omgevingsvisie
De zeven opgaven uit de Omgevingsvisie hangen onlosmakelijk met elkaar samen, met de reeds
lopende activiteiten, wettelijke taken en programma’s van de provincie en daarnaast ook met
partners. Deze integrale uitwerkingsagenda brengt de samenhang op deze drie niveaus in beeld.
2.1 De nieuwe omgevingswet vraagt om meer samenwerking tussen overheden
De Tussenrapportage geeft een beeld van de inhoudelijke rode draden voor samenwerking met
de gemeenten en het waterschap voor de middellange termijn.
9.

Kanttekeningen

1.1 De provinciale verkiezingen in maart 2019
De uitwerkingsagenda wordt vastgesteld voor het jaar 2019. In maart 2019 vinden de provinciale
verkiezingen plaats. Het is daarna aan het nieuwe college om hier een vervolg aan te geven.
1.2 Tempo is mede afhankelijk van partners
Voor de uitvoering van de Omgevingsvisie werkt de provincie nauw samen met verschillende
partners. Zij bepalen mede het tempo waarin de uitvoering plaatsvindt.
10.

Bijlagen
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