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Evaluatie Omgevingsvisie - Monitor Omgevingsvisie 2021  

Datum beeldvorming 
 

12 januari 2022  

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

De aanleiding voor de beeldvorming is de evaluatie van de 
omgevingsvisie FlevolandStraks. Met de 
Procedurecommissie is besproken dat er drie 
beeldvormende sessies gaan plaatsvinden voordat er over 
wordt gegaan op de oordeelsvorming. Middels deze 
beeldvorming wordt de monitor besproken als bouwsteen 
van de evaluatie omgevingsvisie. De beeldvorming bestaat 
uit feitelijk informeren en peilen en toetsen.  
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel? 
 

Deze bespreking is gericht op beeldvorming over welke 
bijdrage de monitor omgevingsvisie kan hebben bij de 
evaluatie/actualisatie.  De inbreng van de statenleden 
tijdens deze sessie wordt benut bij de evaluatie van de 
omgevingsvisie  De monitor is bedoeld als bouwsteen. 
Tijdens de sessie worden de volgende vragen gepeild en 
getoetst: 

- In hoeverre helpt dit instrument van de Monitor 
Omgevingsvisie u bij uw sturing? 

- De monitor gaat uit van een doorontwikkeling van 
het instrument. Welke leerpunten en 
ontwikkelingsmogelijkheden wilt u inbrengen?  

- Is deze Monitor als bouwsteen toereikend en 
bruikbaar bij de eventuele actualisatie van de 
Omgevingsvisie, wat mist u of wat heeft u aanvullend 
nodig om te kunnen evalueren?  

 
De eerste versie van de Monitor geeft aan wat de stand van 
zaken is van de uitvoering van de Omgevingsvisie. De 
monitor is geen wetenschappelijke onderbouwing maar 
geeft een beeld van de huidige situatie. Dit inzicht anno 2021 
draagt bij aan de bepaling van een politiek oordeel over de 
ontwikkelingen van de komende jaren.  
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde 
vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor 
inspiratie over vorm en type 

In deze werksessie wordt toegelicht hoe de monitor is 
opgebouwd, welke ambities, doelen en indicatoren 
beschikbaar zijn en hoe de kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie is verzameld. Ook de beperkingen van deze eerste 
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(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden 
voor presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag 
motiveren via deze memo) 

editie komen aan de orde als ook hoe de Monitor past in de 
gehele P&C cyclus van de provincie en in relatie met de 
Strategische Agenda. 
 
a. Het proces van de evaluatie in het kort (gedeputeerde 

Smelik, 10 minuten)  
b. De ontwikkeling van monitoring (concerncontroller, 5 

minuten) 
c. De Monitor Omgevingsvisie: aanpak, opbouw en inhoud 

(opsteller monitor, 15 minuten) 
d. Bespreking en interactie (60 minuten) 
 

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

In de voorbereiding is uitgegaan van een digitale 
bijeenkomst van 1,5 uur. 
 

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

De Omgevingsvisie FlevolandStraks is vastgesteld in 2017. De 
ambities zijn geformuleerd voor de periode 2030 en verder.  
 
De uitvoering van de Omgevingsvisie is ter hand genomen, 
onder andere aan de hand van het Coalitieakkoord 2019-
2023 en de Uitwerkingsagenda 2020-2025 van GS. Om te 
bezien in hoeverre de Omgevingsvisie als sturingsdocument/ 
richtinggevend kader functioneert heeft het college in de 
eerste helft 2022 tussentijds een evaluatie in voorbereiding.  
 
Met de integrale Statencommissie is op 1 september 2021 
over deze evaluatie gesproken. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook de Monitor gepresenteerd en toegelicht. Het college is 
daarbij gevraagd met een voorstel voor het proces van 
evaluatie te komen. Op 1 november heeft de 
Procedurecommissie het voorstel hiertoe van GS besproken 
en ingestemd met de Beeldvormende werksessies 1 tot en 
met 3. Deze Memo aan de Procedurecommissie wordt bij de 
stukken gevoegd.  

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

Graag bieden we de mogelijkheid om schriftelijk technische 
dan wel inhoudelijke vragen over de Monitor te stellen.  
Dergelijke vragen zien we uiterlijk een week voor de datum 
van de vergadering tegemoet. In de presentatie en 
bespreking betrekken we deze vragen 
(jorn.berends@flevoland.nl).  
 
We bereiden een presentatie voor, die voorafgaand aan de 
bespreking bij de stukken wordt gevoegd.  
 
Tijdens de bespreking zullen de hiervoor genoemde vragen 
worden besproken.  

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

Gedeputeerde Smelik, de concerncontroller en de opsteller 
van de monitor 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

ja 

mailto:jorn.berends@flevoland.nl
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

De volgende beeldvorming staat gepland in februari over e 
tussenrapportage van Lysias advies. In maart volgt een 
beeldvorming over de actualiteiten van de omgevingsvisie.  
 
Na de drie beeldvormende sessies wordt in maart of april 
met de Procedurecommissie opnieuw van gedachten 
gewisseld op basis van de uitkomsten van deze eerste drie 
werksessies over de volgende fase: de eventuele actualisatie 
van de Omgevingsvisie en de wijze waarop PS dat proces 
wensen te doorlopen.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Memo Procedurecommissie proces Evaluatie Omgevingsvisie 2022 2846448 Ja 
Presentatie_Commissie_Januari Monitor Omgevingsvisie 
Flevoland Straks 

2886241 Ja 
 

Rapport Monitor Omgevingsvisie 2021 2780781 Ja 
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