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Aanleiding en doel van deze 
sessie

• In 2021 eerste monitor OVF
• Actualisatie om de twee jaar: 2023

• Wens van PS om bij doorontwikkeling te 
worden betrokken

• Doel van deze sessie:
o Informeren over beoogde opzet monitor
o Toetsen of opzet 2e editie voldoende houvast geeft
o Ophalen specifieke wensen en behoeften 
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• Omgevingsvisie Flevoland bevat ambities op hoofdlijnen

• Monitoring: 
o “Systematisch en periodiek volgen van voortgang / ontwikkelingen”
o “Waarnemen en weergeven van informatie gedurende langere periode 

met een bedoeling”

• Inzichten om van te leren of (bij) om op te sturen

• Signalerende en agenderende functie

• In positie brengen PS c.q. informatiepositie versterken

• Bouwsteen voor verdere verkenningen en evaluatie

Waarom een monitor



Aandachtspunten naar aanleiding van sessie 12 
januari 2022

Meenemen actuele ontwikkelingen
▪Monitor gaat uit van vastgestelde
opgaven en ambities Omgevingsvisie
▪Wereld staat niet stil

Breed geformuleerde doelstellingen
▪SMART
▪Daardoor mate van doelbereik lastiger

Uitgangspunten monitor duidelijker
▪Focus op maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen
▪Geen beleidsprestaties

Actualiteit van indicatoren
▪Data in bepaalde gevallen gedateerd
▪Bruikbaarheid monitor

Focus op geest Omgevingswet
▪Is iets te zeggen over versimpeling van 
ruimtelijke regels in de praktijk?



Actuele thema’s worden betrokken in de opzet 
van de monitor 2023

Voorzien wordt een Monitor ‘Plus’:
• Reguliere monitor OVF: monitoren van ambities / doelstellingen van de

huidige 7 opgaven

• ‘Plus’: Indicatief een beeld van de stand van zaken op 3 extra thema’s 
zoals benoemd in evaluatie Lysias Advies:
o Woningbouw;
o Water en bodem; 
o Biodiversiteits- en natuuropgave.
→ Deze aanvullende thema’s zijn momenteel nog geen onderdeel van de Omgevingsvisie; 
→ Daarom geen uitspraken over doelbereik, wel actueel beeld van de stand van zaken en uitdagingen

Eindproducten
• Rapportage met ruimte voor duiding en toelichting trends
• Online dashboard met actuele stand van zaken op kernindicatoren



Voorbeelden



Uitgangspunten en inrichtingsprincipes monitor

Ambities OVF als vertrekpunt
▪ Focus op de ambities 2030, trends en ontwikkelingen in de maatschappij: outcome-niveau
▪ Géén uitspraken over beleidsprestaties (output-niveau)

Signalerende en agenderende
rol

Gebruik maken van bestaande
data en monitoringssystemen

Lean & mean

Adaptief & doorontwikkeling

Heldere criteria voor selectie
indicatoren

▪ Liggen we op koers om gestelde ambities te bereiken?
▪ Geven resultaten aanleiding voor verdere verkenning of evaluaties?

▪ Provinciale monitors & voortgangsrapportages
▪ Monitor NOVI, bestaande bronnen

▪ Beperkt aantal kernindicatoren
▪ Beknopt weergegeven

▪ Herijken obv verschuivende accenten vs consistentie
▪ Databeschikbaarheid

▪ Toetsing van relevante indicatoren aan aspecten als betrouwbaarheid, continuïteit, relevantie  
▪ Consistentie
▪ CBS, Eurostat, UWV, WUR, Klimaatmonitor, etc.



Uitgangspunten en principes bij inrichting 
monitor

Jaarstukken, voortgangsrapportages 
per thema/opgave, etc.
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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”



Instructies voor vervolg van deze sessie

▪ In 2 groepen uiteen (+/- gelijke groepsgroottes)

▪ Foyer en Commissiekamer

▪ 45 minuten

▪ Gesprek en ruimte voor inbreng specifieke wensen en behoeften

▪ Inbreng wordt meegenomen en verantwoord in ontwikkeling 2e monitor 



Vervolg sessie

• Break-outs in 2 groepen

• Dank voor uw aandacht


