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Lysias Advies



1. De onderzoeksopdracht

• Hoe staat het met de realisatie van de Omgevingsvisie?

• Hoe moeten we verder?

• Hoe waarborgen we flexibiliteit en adaptiviteit?

• Met als doel actualiteit en uitwerking van de ambities
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2. De onderzoeksvragen

• Liggen we op koers wat betreft de ambities van de 

Omgevingsvisie?

• Wat zien we aan ontwikkelingen, hoe werken we aan de 

Omgevingsvisie?

• Hoe doen we het tot nu toe? Hoe organiseren we de 

uitvoering? Hebben/ gebruiken we de juiste instrumenten? 

• Welke politiek/bestuurlijke vragen doen zich voor?

• Hoe nu verder?
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3. De onderzoeksopzet

Door middel van desk research en interviews onderzoeken we 

de volgende thema’s (waarbij we terug-en vooruit blikken): 

1) Context en scope

2) Inhoud 

3) Ruimtelijke en bestuurlijke sturing

4) Organisatie en instrumenten
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4. Onderzoeksfase

• Verwachtingen zijn afgestemd met opdrachtgever

• Enkele uitgangspunten zijn gekozen

• Eerste dilemma’s worden zichtbaar

• Inhoudelijk onderzoek wordt voortgezet

• Oplevering onderzoek november
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5. Uitgangspunten 

1. We hanteren een brede onderzoeksscope

2. We houden rekening met de karakteristieken van 

Flevoland 
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6. Dilemma’s: inhoud

• Scope van de omgevingsvisie: fysieke leefomgeving of 

breder? 

• Zijn de opgaven nog de juiste? Zijn deze op de juiste manier 

geordend?

• Is het tijd voor een nieuwe visie of een bijstelling ervan? 
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7. Dilemma’s: organisatie

• Wat is de sturingsambitie van de  provincie?

• Hoe organiseer je deze sturing? 

• Welke instrumenten heeft de provincie om te kunnen 

sturen?
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8. In gesprek met PS

1) Is de Omgevingsvisie een prioriteit?

2) Moet de Omgevingvisie concreter worden?

3) Is de rol van de provincie sturend of faciliterend?

4) Zijn de uitgangspunten en dilemma’s herkenbaar?

5) Willen PS betrokken worden bij het onderzoek? 
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