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Evaluatie Omgevingsvisie Flevoland Leren van de 
Omgevingsvisie 

Datum beeldvorming 
 

2 februari 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 plaatsvinden voordat er 
over wordt gegaan op de oordeelsvorming.  
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Tijdens de sessie wordt gepeild en getoetst of dit 
onderzoek in voldoende mate inzicht en 
perspectief geeft met het oog op de evaluatie van 
de Omgevingsvisie Flevoland op de aspecten:  
 
• De reikwijdte en de scope van de 

Omgevingsvisie FlevolandStraks.  
• De sturingsvraag en de rol en toepassing van 

het instrumentarium van de Omgevingswet. 
• Grensoverschrijdende opgaven 
• Participatie en betrokkenheid van inwoners.  
• De effectiviteit van de uitvoering, inclusief de 

rolverdeling en positie van PS en GS.  
 
Deze bespreking is gericht op beeldvorming bij de 
statenleden over de vragen die de onderzoekers in 
het rapport aan de orde stellen. Centraal in de 
bespreking zullen de conclusies en aanbevelingen 
zijn. Kernvraag van het onderzoek is inzichtelijk te 
maken waar we met de Omgevingsvisie staan en 
hoe we verder zouden moeten gaan.  
 
Het onderzoek is erop gericht om te leren van de 
ervaringen van de afgelopen jaren, hoe aan de 
Omgevingsvisie is gewerkt, wat we hebben bereikt 
en wat er nodig is om de ambities te realiseren. 
Bovendien is doel van Omgevingsvisie geweest om 
adaptief en flexibel te zijn, zodat de visie 
aanpasbaar is aan de ontwikkelingen en opgaven 
van deze tijd.  
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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) 

• De gedeputeerde licht kort de context van de 
rapportage in het evaluatieproces toe. 

• De onderzoekers presenteren het rapport aan 
de hand van een presentatie.  

• Aan de hand van de bovengenoemde 
bespreekpunten wordt aan de statenleden 
gevraagd of dit onderzoek met de conclusies 
en aanbevelingen in voldoende mate bijdraagt 
aan de evaluatie van de Omgevingsvisie.  

 
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 een tussentijdse evaluatie in voorbereiding.  
 
Met de integrale Statencommissie is op 1 
september 2021 over deze evaluatie gesproken. 
Daarbij is naast  Monitor gesproken over de 
tussenrapportage die aan Lysias Advies was 
gevraagd. Daarbij is aan de hand van enkele 
dilemma’s al verkend welke vraagstukken PS de 
komende tijd te bespreken krijgt. Aanvullend 
daarop is op 6 oktober geïnventariseerd welke 
specifieke elementen voor de statenleden in dit 
onderzoek aan bod zouden moeten komen.  
 
Na de presentatie aan Gedeputeerde Staten 
hebben PS, begeleid door een Mededeling van het 
college, ‘Leren van de Omgevingsvisie’ medio 
december ontvangen.  
 

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

• Leren van de Omgevingsvisie, Lysias Advies, 30 
november 2021 (PS Mededeling #2882389) 

• Presentatie Lysias Advies 
• Aanvullende PS Mededeling ‘Waarderende 

notitie OVF Tussenrapportage – bouwsteen 
evaluatie 2022’ (volgt uiterlijk een week 
voorafgaand aan de vergadering) 

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

Gedeputeerde Omgevingsvisie 
Onderzoekers Lysias Advies 
 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Deze beeldvormende bijeenkomst is de tweede in 
een drieluik: de eerste is 12 januari over de 
Monitor, de tweede deze tussenrapportage en de 
derde volgt in maart over verschillende 
actualiteiten.  
 
De volgende beeldvorming staat gepland in maart  
over een aantal actualiteiten die van invloed zijn 
op de Omgevingsvisie FlevolandStraks.  
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
PS Mededeling Tussenrapportage Omgevingsvisie FlevolandStraks 
– bouwsteen evaluatie 2022 

2882389 Ja 

Presentatie beeldvorming integrale commissie PS PPT Leren van 
de omgevingsvisie febr. 2022 

2901593 Ja  

Mededeling Aanvullende notitie Tussenrapportage Lysias Advies  2901013 Ja 
  


