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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS en RND 

Onderwerp 
 

Evaluatietraject Omgevingsvisie - 
Tussenrapportage  

Datum beeldvorming 
 

6 oktober 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen & toetsen 
 
Naar aanleiding van de bespreking op 1 september 
in de gecombineerde commissie is om deze 
werksessie verzocht.  De commissie is 
afgeconcludeerd met het advies om een 
werksessie te organiseren met Lysias Advies 
t.b.v. Tussenrapportage. 
Lysias is bezig met het opstellen van een 
tussenrapportage over de Omgevingsvisie. Deze 
tussenrapportage dient als bouwsteen voor de 
evaluatie van de Omgevingsvisie. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Op 1 september jongstleden heeft u onder andere 
kennis genomen van het onderzoek dat het bureau 
Lysias Advies uitvoert. In die vergadering is 
afgesproken dat Lysias een aanvullende 
bespreking met uw commissie zal hebben. Het 
beoogde resultaat van de bespreking is dat u 
Lysias Advies meegeeft wat voor u de belangrijkste 
punten zijn in het onderzoek Tussenrapportage 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. Uw inbreng wordt 
gevraagd op de onderwerpen die in de huidige 
omgevingsvisie staan. Nieuwe ontwikkelingen en 
opgaven staan niet in de omgevingsvisie en kunnen 
dus niet geëvalueerd worden. 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Het bureau Lysias Advies zal een aantal van de 
sheets van de presentatie die zij op 1 september 
heeft gegeven kort opnieuw toelichten. Daarna 
wordt het gesprek gestart waar de commissieleden 
kunnen aangeven bij welke onderdelen zij graag 
het zwaartepunt zien in de tussenrapportage. De 
commissie wordt gevraagd aan te geven waar zij 
nieuwsgierig naar is. Waarop moet  het rapport van 
Lysias Advies straks antwoord op geven? Welke van 
de aangedragen invalshoeken heeft u het meeste 
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nodig in deze tussenrapportage om de 
Omgevingsvisie goed te kunnen evalueren? De 
punten van de commissie worden meegenomen in 
de uitvoering van het onderzoek.  
 
    

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

Maximaal 1 uur.  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

De Omgevingsvisie is in 2017 door PS vastgesteld. 
Recent – 1 september jl – beeldvorming 
Statencommissie EMS en RND over beoogd 
evaluatietraject.  
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Toelichting op het onderzoek van 
Lysias Advies 

- Presentatie commissie 1 september 
- Omgevingsvisie Flevoland 

 
Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Externe adviseur Lysias Advies als opsteller van de 
Tussenrapportage Omgevingsvisie 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Nee 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

De inbreng van de commissie zal worden 
meegenomen in de verdere uitvoering van het 
onderzoek. We verwachten de rapportage eind van 
het jaar te kunnen aanbieden aan PS.U ontvangt bij 
het aanbieden van de rapportage een begeleidend 
schrijven met wat er met uw inbreng is gedaan. De 
rapportage is, net als de monitor Omgevingsvisie, 
een bouwsteen in het evaluatietraject van de 
Omgevingsvisie dat in 2022 wordt gestart. Er wordt 
met de Procedure-commissie besproken hoe dat 
traject in 2022 kan worden vormgegeven.  
 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Toelichting onderzoek Lysias Advies Tussenrapportage 2843498 Ja 
Presentatie commissie 1 september 2838246 Ja 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2021/01-september/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2021/01-september/15:30/DOCUVITP-2838246-v1-Presentatie-Lysias-advies-Tussenrapportage-omgevingsvisie-Flevoland-Integrale-beeldvormende-sessie-van-1-september-2021.pdf
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2021/01-september/15:30/DOCUVITP-2838246-v1-Presentatie-Lysias-advies-Tussenrapportage-omgevingsvisie-Flevoland-Integrale-beeldvormende-sessie-van-1-september-2021.pdf

