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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving 

Onderwerp 
 

Monitor Omgevingsvisie 2 

Datum beeldvorming 
 

11 januari 2023 

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

In 2021 is de eerste Monitor Omgevingsvisie opgesteld. Deze 
monitor is ingezet als bouwsteen voor de evaluatie van de 
omgevingsvisie FlevolandStraks. Bij de bespreking van dit proces 
hebben Provinciale Staten aangegeven betrokken te willen zijn bij 
de verdere ontwikkeling van deze Monitor. Nu de actualisatie van 
de Omgevingsvisie wordt verkend en een tweede Monitor wordt 
voorbereid is dit een goed moment om PS gelegenheid te bieden 
inbreng te leveren. De beeldvorming bestaat uit feitelijk 
informeren en peilen en toetsen.  
 

Wat moet de beeldvorming opleveren 
/ Wat is het doel? 
 

De Monitor geeft de stand van zaken van de uitvoering van de 
Omgevingsvisie weer. Deze is gepland voor april 2023. De monitor 
is geen wetenschappelijke onderbouwing maar geeft een beeld 
weer van de situatie aan het begin van 2023. De monitor is een 
hulpmiddel om te kunnen sturen en bijsturen.  
 
Uitgangspunt van de monitor is dat deze als instrument wordt 
doorontwikkeld. De inbreng van de statenleden tijdens deze 
sessie wordt benut bij de ontwikkeling van de tweede Monitor 
Omgevingsvisie. Op basis van de gemaakte keuzes bij de 
actualisatie Omgevingsvisie wordt de eerste Monitor aangevuld 
met de thema’s woningbouw, water en bodem, en de 
biodiversiteits- en natuuropgave. Voor deze aanvullende thema’s 
wordt gewerkt met een beperkte set aan indicatoren die een 
indicatief beeld geven van de stand van zaken, maar nog niet zijn 
vastgesteld. Doelstellingen zijn evenmin vastgesteld, waardoor 
geen uitspraken over doelbereik zijn te maken. 
 
a. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen 

van de te ontwikkelen Monitor OVF 2023.  
 
b. Vervolgens worden tijdens de sessie in twee of drie groepen 

de volgende vragen gepeild en getoetst: 
 
Huidige monitor 
1. De huidige Monitor gaat in op de zeven opgaven. Daarbij zijn 

ambities en doelen geformuleerd. Wordt in de monitor 
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voldoende aangesloten bij deze doelen en geven de 
indicatoren voldoende inzage in de voortgang van deze 
opgaven van de huidige Omgevingsvisie?  

2. Welke aanvullende informatie zouden de leden van PS goed 
kunnen gebruiken dan wel zijn wenselijk met het oog op de 
huidige set met indicatoren?  

 
Monitor Plus 
1. Voor de actualisatie OVF zijn aanvullende thema’s benoemd 

door Provinciale Staten. Hiervoor zijn op dit moment geen 
ambities of doelen vastgesteld op basis waarvan een 
monitoring kan worden ingericht. Wat zijn passende 
indicatoren bij deze thema’s op het niveau van PS? Welke 
informatie en/of indicatoren zouden u helpen om zicht te 
krijgen op de voortgang van deze thema's? 

2. Hoe kan deze tweede Monitor (nog beter) worden benut als 
hulpmiddel en bouwsteen voor de actualisatie van de 
Omgevingsvisie en welke informatie vindt u daartoe als 
toevoeging wenselijk?  

 
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) 

In deze werksessie wordt toegelicht hoe deze tweede monitor is 
opgebouwd, welke ambities, doelen en indicatoren beschikbaar 
zijn en hoe de kwantitatieve en kwalitatieve informatie is 
verzameld. Ook de beperkingen van deze tweede editie komen 
aan de orde.  
 
In het tweede gedeelte kunnen de leden van PS bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van deze Monitor, mede in relatie tot de 
actualisatie OVF.  
 
a. Korte introductie (gedeputeerde Van Gaal, 5 minuten)  
b. De Monitor Omgevingsvisie: aanpak, opbouw en inhoud 

(opsteller monitor, 10 minuten) 
c. Bespreking in groepen en interactie (45 minuten) 
 

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

60 minuten 

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 onder andere vertaald in het 
Coalitieakkoord 2019-2023 en de Uitwerkingsagenda 2020-2025 
van GS. De monitor kan inzicht geven in deze uitvoering en kan 
betrokken worden bij de verdere actualisatie in 2023 en 2024. 
Voor het volgen van deze ambities en de daaraan verbonden 
doelen is een Monitor onmisbaar.  
 
Op 12 januari 2022 is in het kader van de evaluatie de eerste 
Monitor Omgevingsvisie in de integrale commissie toegelicht en 
besproken. Daarbij heeft de commissie aangegeven bij de 
verdere ontwikkeling van de Monitor betrokken te willen zijn.  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-
beeldvormende-sessie/2022/12-januari/15:30/Evaluatie-
Omgevingsvisie-Monitor-Omgevingsvisie-2021 
 
PS hebben vervolgens op 13 juli 2022 aan de hand van de 
vaststelling van een startnotitie besloten tot actualisatie van de 
Omgevingsvisie. Daarbij is aangegeven dat een aantal actuele 
onderwerpen moet worden toegevoegd aan de Omgevingsvisie. 
Momenteel wordt een Contourenschets voorbereid, die de 
actualisering verkend met behulp van 9 bouwstenen. De 
monitoring zal daarop moeten aansluiten.  
 
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-
Staten/2022/13-juli/14:00/DOCUVITP-2954098-v10-
Statenvoorstel-Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie-
FlevolandStraks-1.pdf 
 

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

Op Feitelijk Flevoland/dashboard kunt u zich oriënteren op de 
beschikbare informatie; Dashboard - Flevoland 
(feitelijkflevoland.nl) . Daarnaast stellen wij de huidige lijst met 
indicatoren OVF ter beschikking, die in de eerste monitor is 
opgenomen.  
 
Ter verdere voorbereiding wordt een presentatie opgesteld, die 
voorafgaand aan de bespreking bij de stukken wordt gevoegd.  
 
Tijdens de bespreking zullen de hierboven genoemde vragen 
worden besproken. 

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

Gedeputeerde en de opsteller van de monitor OVF 2023 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Ja 

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

 

De aangedragen voorstellen voor de monitor zullen worden 
onderzocht op:  

- Haalbaarheid en relevantie met het oog op de rol en het 
doel van de monitor; 

- Correlatie van eventueel aangedragen indicatoren en/of 
informatiebehoeftes met de bijbehorende provinciale 
ambities (beoogd maatschappelijk effect) uit de 
Omgevingsvisie; 

- Indicatoren worden, conform de aanpak zoals 
omschreven in de eerste monitor, getoetst op de 
volgende aspecten: robuustheid, legitimiteit, relevantie, 
continuïteit en beschikbaarheid, consistentie.   

- Bewerkelijkheid van de beschikbare informatie voor de 
provincie Flevoland 

 
In de tweede Monitor zal worden onderbouwd welke indicatoren 
zijn gewijzigd dan wel toegevoegd.  
 
De Monitor OVF 2023 en de Monitor Plus worden opgesteld in Q1 
en Q2 en dienen als bouwsteen voor de actualisatie OVF.  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/12-januari/15:30/Evaluatie-Omgevingsvisie-Monitor-Omgevingsvisie-2021
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/12-januari/15:30/Evaluatie-Omgevingsvisie-Monitor-Omgevingsvisie-2021
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Integrale-beeldvormende-sessie/2022/12-januari/15:30/Evaluatie-Omgevingsvisie-Monitor-Omgevingsvisie-2021
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/DOCUVITP-2954098-v10-Statenvoorstel-Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/DOCUVITP-2954098-v10-Statenvoorstel-Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/DOCUVITP-2954098-v10-Statenvoorstel-Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/DOCUVITP-2954098-v10-Statenvoorstel-Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks-1.pdf
https://feitelijkflevoland.nl/
https://feitelijkflevoland.nl/
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Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Monitor Omgevingsvisie 2021 - Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 

Link website Ja  

  

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/monitor-omgevingsvisie-2021/

