
Toelichting onderzoek Lysias Tussenrapportage Omgevingsvisie FlevolandStraks  
 
Inleiding 
Het bureau Lysias Advies is gevraagd om de tussenrapportage van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks op te stellen. Hiervoor doet zij een documentenstudie en een aantal interviews 
met personen van binnen en buiten de organisatie. Met deze kennis en de eigen expertise komen 
zij tot een rapportage waarin duidelijk naar voren moet komen hoe het gaat met de uitvoering van 
de Omgevingsvisie alsook inzichten over de toekomst van de visie.    
 
Het rapport vormt één van de bouwstenen voor de evaluatie van de Omgevingsvisie. Een andere 
bouwsteen vormt de monitor Omgevingsvisie die u reeds heeft ontvangen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdvragen van het onderzoek 
Voor het opstellen van de tussenrapportage zijn in de opdrachtformulering de volgende vragen 
geformuleerd:  
• Liggen we op koers wat betreft de ambities van de Omgevingsvisie?  
• Wat zien we aan ontwikkelingen, hoe werken we aan de Omgevingsvisie (conform ‘de 

bedoeling’)?  
• Hoe doen we het tot nu toe? Hoe organiseren we de uitvoering? Hebben/gebruiken we de 

juiste instrumenten (ook in het licht van de Omgevingswet en de gedachte van bestuurlijke 
vernieuwing)?  

• Waar staan we nu, hoe nu verder?  
• Welke politiek-bestuurlijke vragen vloeien hieruit voort?  

 
Toelichting   
Om de hoofdvragen te beantwoorden gaat Lysias Advies in het onderzoek in op:  
a. Context en scope: impact van externe ontwikkelingen en adaptief karakter van de 
Omgevingsvisie  
b. Inhoud: ambities en doelen van de Omgevingsvisie en samenhang opgaven  
c. Ruimtelijke en bestuurlijke sturing: eigenaarschap, samenwerking met partners en invulling van 
rol van gebiedsregisseur door provincie  
d. Organisatie en instrumenten: organisatie van de uitvoering, toepassing principes 
programmatisch of opgavegericht werken en passendheid instrumentarium in relatie tot actuele 
ontwikkelingen.  
 



Bij de beeldvormende ronde over dit onderwerp – op 1 september jl - is afgesproken dat Lysias 
hierover een verdiepend gesprek met uw commissie zal voeren.  
 
Vraag aan de commissie: 
Lysias Advies zal in de tussenrapportage ingaan op bovenstaande hoofdvragen. De vraag aan u is 
om aan te geven waar voor u het zwaartepunt zit; wat vindt u het belangrijkst; welke accenten 
zouden meer of minder aandacht moeten krijgen; waar bent u het meest nieuwsgierig naar? Welke 
informatie heeft u het meeste nodig in deze tussenrapportage om de Omgevingsvisie in 2022 goed te 
kunnen evalueren? 
 
Het gesprek met de commissie zal zich beperken tot deze hoofdvragen voor de opdracht aan Lysias 
Advies. U zal in deze fase niet gevraagd worden om inhoudelijk in te gaan op de dilemma’s en 
inhoudelijke thema’s van de Omgevingsvisie. Daarop zullen we in een later stadium uitgebreid stil 
staan op basis van het totaal van de verschillende bouwstenen (Monitor, rapport Lysias Advies), dat 
onderdeel gaat uitmaken van het evaluatietraject in 2022.  
 
Vervolg 
Lysias Advies zal uw inbreng meenemen in de uitvoering van het onderzoek en hier rekening mee 
houden bij het opstellen van de rapportage. Met dien verstande dat wij hechten aan de 
onafhankelijkheid van Lysias Advies. Om deze reden als ook om tijdstechnische redenen zou het 
kunnen dat niet alle punten (volledig) kunnen worden meegenomen. U ontvangt bij het aanbieden 
van de rapportage een begeleidend schrijven met wat er met uw inbreng is gedaan. 
 
De rapportage verwachten wij u eind van dit jaar te kunnen aanbieden. De rapportage is een 
bouwsteen in het evaluatietraject van de Omgevingsvisie dat in 2022 wordt gestart. Er wordt met de 
Procedurecommissie besproken hoe dat traject in 2022 kan worden vormgegeven.  


