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A. Evaluatie Omgevingsvisie
2017 - Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld

* Visie op hoofdlijnen (20 pagina’s) 
* Zeven opgaven
* Scope 2030 
* In licht van nieuwe Omgevingswet 

2021/2022 – Hoe staan we er voor?
* Voortgang uitvoering (monitor)
* Liggen we op koers qua ambities en manier van werken (Lysias)
* Welke nieuwe ontwikkelingen moeten we rekening mee houden
(Samenwerking in netwerken, Perspectieven 2050)  



Rol Provinciale Staten

In 2017 bij totstandkoming Omgevingsvisie 
Kaderstellende en besluitvormende rol voor de Omgevingsvisie
Vooraf wens tot intensieve betrokkenheid
Totstandkoming bestond uit meerdere fasen, PS op meerdere momenten 

betrokken, onder andere: 
• begeleidingscommissie 
• (werk)sessies
• nieuwsbrieven 
• statenacademie/ statenspecials
• reguliere commissie agendering (maandelijks)



De evaluatie in de tijd
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Stappen evaluatie Omgevingsvisie
Q4 2021/ Q1 2022 Werken aan bouwstenen 
Q1 Beeldvorming PS over bouwstenen
Q2 Voorlopig advies
Q2 Richtinggevende uitspraken
Voor de zomer Voorstel / besluitvorming 



Bouwsteen: Monitor Omgevingsvisie
Producten
• Een integrale rapportage (PDF) waarin per thema de ambities en indicatoren staan weergeven 

(geïllustreerd met kaarten/grafieken/tabellen), met ruimte voor duiding, toelichting en verklaringen
• Een dashboard op website Feitelijk Flevoland voor een actueel en ‘sneller’ overzicht van de stand 

van zaken op de kernindicatoren

Hiermee…
• Krijgen we de voortgang ten opzichte van onze ambities 2030 in beeld 
• Heeft de monitor een signalerende en agenderende functie: liggen we op koers om de gestelde 

ambities te bereiken? 
• Kan aanleiding vormen voor (beleids)evaluaties / verkenningen
• Faciliteren we het leren van en mogelijkheden tot (bij)sturing

Link dashboard: Dashboard Monitor Omgevingsvisie - Flevoland (feitelijkflevoland.nl)
Link rapportage: Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks

https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-monitor-omgevingsvisie
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Rapport_Monitor_Omgevingsvisie_Juni_2021.pdf


Bouwsteen: Tussenrapportage Lysias

Inhoud:
• Scope
• Juiste thema’s
• Samenhang thema’s

Organisatie:
• Sturing
• Instrumenten
• Manier van werken



B. Tussenrapportage Lysias



C. Bespreking PS Evaluatie Omgevingsvisie
1. Wat verwacht u van de eventuele bijsturing / aanpassing 

Omgevingsvisie? 

2. Hoe wilt u als PS betrokken zijn bij de evaluatie in 2022?
• Rapporteurschap? 
• Begeleidingscommissie?
• Verdiepende gesprekken onderling?
• Maandelijkse agendering?
• Gesprekken derden?
• Anders…
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