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Doel van de sessie
• Informeren over rol van deze 

bouwsteen (monitor) in groter geheel 
• Meenemen in aanpak, opbouw en 

inhoud monitor
• In gesprek met PS
• Ophalen vragen / opvattingen / 

behoeften / accenten t.a.v. monitor



De evaluatie in de tijd
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Stappen evaluatie Omgevingsvisie

Q4 2021/ Q1 2022 Werken aan bouwstenen 

Q1 Beeldvorming PS over bouwstenen
- Januari  Monitor
- Februari  Tussenrapportage Lysias Advies
- Maart  Actualiteiten

Q2 Richtinggevende uitspraken/ oordeelsvorming
Voor de zomer Voorstel / besluitvorming actualisatie



Monitoring algemeen

• “Waarnemen en weergeven van informatie gedurende langere periode met een bedoeling”
• Inzicht om te sturen of bij te sturen
• Meerwaarde? 
• Selectie van informatie

 Actuele informatie 
 Provinciale bijdrage 
 Ambities of doelen meetbaar

• Opgaven Omgevingsvisie zijn een selectie
• Ambities zijn op hoofdlijnen
• Monitoring andere thema’s in ontwikkeling 



Aanleiding en doel monitor

Aanleiding
• Omgevingsvisie FlevolandStraks formuleert 7 langetermijnopgaven met elk eigen ambities: 

‘stippen aan de horizon’
• Ontwikkelprincipes

Om voortgang en relevante ontwikkelingen t.a.v. deze ambities in kaart te brengen 
is de Monitor Omgevingsvisie ontwikkeld
• Systematisch in beeld brengen voortgang ten opzichte van de ambities 
• Signalerende en agenderende functie
• In positie brengen PS c.q. informatiepositie versterken
• Bouwsteen voor verdere verkenningen en (beleids)evaluatie
• Faciliteren van het leren van de voortgang en mogelijkheden tot (bij)sturing



• Een breed, integraal beeld van de 
Omgevingsvisie

• Focus op de ambities 2030 van de 7 opgaven, trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij: outcome-niveau

• Géén uitspraken over beleidsprestaties

• Aansluiting bij bestaande monitors 
• Provinciaal & landelijk, NOVI

• Gebruikmaken van beschikbare data en 
monitoringssystemen

• ‘Lean en mean’

• Samenhang met en aansluiting bij de SDG’s en 
Brede Welvaart

• De monitor is een groeimodel en is adaptief

Uitgangspunten



Afbakening

Inhoudelijke scope
• Liggen we op koers?

• 7 opgaven
• Beperkt tot de geformuleerde ambities 

per opgave (‘stippen op de horizon’)
• Blik naar buiten

• Cross-overs, samenhang en 
Flevoprincipes

Geografische scope
• Flevoland

• Flevolandse gemeenten
• Vergelijking met omliggende regio’s of 

Nederland



Intermezzo: selecteren van bruikbare 
indicatoren

• Indicatoren veelal op outcome-niveau
• Beperkt aantal kernindicatoren per opgave, koppeling 

met ambities

• Robuustheid, legitimiteit, relevantie, continuïteit, 
beschikbaarheid, consistentie 
o O.a: CBS, Eurostat, UWV, Klimaatmonitor, etc.

• Nog niet alle gewenste informatie beschikbaar of 
actueel: Ontwikkelingsagenda

• Uitdagingen: 
o voldoende (sturings)informatie versus overzichtelijk aantal 

indicatoren
o Relevantie indicatoren versus beschikbaarheid indicatoren



Voorbeelden van ambities – stippen op de 
horizon 

“in 2030 en verder bekend te staan als de 
grondstoffenleverancier voor de Circulaire 

Economie”

“.. een trendbreuk op het gebied van 
opleidingsniveau, armoede, gezondheid, 
sociale veerkracht, participatiegraad en 

een beroepsbevolking die beter past bij de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt”

“In 2030 en verder staat Flevoland bekend 
om het aanpassingsvermogen van de 

Agrofoodsector”



Producten

• Een integrale rapportage
• met ruimte voor duiding, toelichting en 

verklaringen
• geïllustreerd met kaarten/grafieken/tabellen

• Een dashboard op Feitelijk Flevoland 
• Actuele stand van zaken op kernindicatoren
• Beperkt tot grafieken, kaarten en tabellen. 



In vogelvlucht: welk beeld 
schets deze monitor? (1/2)

• Mogelijkheden en beperkingen monitor
• Feitelijke schets relevante trends en 

ontwikkelingen

• Doelen en ambities zijn breed geformuleerd, en 
streefwaarden ontbreken veelal 

• Daarom vaak onvoldoende concreet om een 
uitspraak over doelbereik te kunnen doen

 Hierdoor is beperkte monitoring mogelijk: 
wanneer gaat het goed, wanneer niet?

 Indicatoren geven daarom vaak meer een 
richting aan van de ontwikkelingen



In vogelvlucht: welk beeld 
schetst deze monitor? (2/2)

• Brede scope Omgevingsvisie, beeld is divers en 
genuanceerd
o Positieve ontwikkelingen, en tegelijkertijd…
o Aandachtspunten en (nieuwe) 

maatschappelijke vraagstukken en 
uitdagingen 
 o.a. thema’s Strategische Agenda

• Ontwikkelagenda
o Databeschikbaarheid, actualiteit



Relatie met andere monitoren en P&C-cyclus

Andere instrumenten
• Programmabegroting, jaarstukken
o verantwoording op input/output/throughput niveau

• Monitoren op programma- en projectniveau
• Thematische monitors, voortgangsrapportages, Feitelijk Flevoland

Actualiteit
• Basis vormen ambities uit 2017, wereld staat niet stil
• Adaptiviteit: bij herijking (vastgestelde) ambities, doorwerking in monitor
o Spanningsveld met continuïteit/consistentie: enige terughoudendheid ‘gezond’

• Actuele (strategische) thema’s: o.a. via Strategische Agenda



Adaptiviteit en groeivermogen
• Actualiseren
• Herijken op basis van veranderende 

ambities en opgaven
• Vullen van blinde vlekken; meenemen van 

nieuwe indicatoren

Rekening houdende met:
• Beschikbaarheid van data
• Continuïteit en vergelijkbaarheid
• Actuele (strategische) thema’s

• O.a. via Strategische Agenda, deels overlap met de 
opgaven omgevingsvisie

Volgende versie Monitor Omgevingsvisie: 2023

Feitelijk Flevoland wordt regelmatig geactualiseerd 

Monitor als groeimodel



Vragen voor PS

• Deze monitor is een eerste editie geweest. In hoeverre helpt dit instrument PS bij het richting en 
sturing geven? Geeft deze monitor voldoende zicht en comfort om de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks te volgen en eventueel bij te sturen?

• De monitor gaat uit van doorontwikkeling. Wat vindt u op basis van deze monitor relevant bij 
een eventuele actualisatie van de Omgevingsvisie? Welke leerpunten en ontwikkelingen wilt u 
inbrengen?

• Hoe zouden PS betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van deze monitor?



Afsluiting

• Overige vragen?

• Dank voor uw aandacht
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