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Naam commissie 
 

Statencommissie RND en EMS 

Onderwerp 
 

Evaluatietraject Omgevingsvisie 

Datum beeldvorming 
 

Augustus of september  

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

- Informeren 
- Peilen & toetsen 
- Voorbereiding op besluitvorming 
 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De Omgevingsvisie is hét instrument waarmee PS 
bepalen hoe de ontwikkeling van Flevoland er uit 
moet zien. Onze visie FlevolandStraks is adaptief 
bedoeld. Dit instrument is nog tamelijk nieuw. PS 
worden betrokken bij de vraag hoe dit 
instrumentarium (inclusief Omgevingsverordening 
en Omgevingsprogramma) functioneert.  
 
Provinciale Staten hebben inzicht in het proces en 
wijze waarop zij daarin een rol hebben rondom het 
sturingsdocument Omgevingsvisie 2030 en verder, 
en de afwegingen die in het kader van de huidige 
dan wel nieuwe opgaven moeten worden gemaakt.  
 
Van Provinciale Staten wordt verwacht dat zij de 
belangenafweging maken en de richting bepalen. 
De urgentie vanuit het Rijk is mede 
agendabepalend. 
 
De afweging van de beschikbare ruimte moet in 
onderlinge samenhang en zo integraal mogelijk 
worden gedaan. Daarvoor leent zich de 
Omgevingsvisie als sturingsdocument.  
 

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) 

1. Informeren (15 min) 
De Omgevingsvisie is inmiddels vier jaar oud. Om 
de adaptiviteit van de visie te waarborgen is het 
daarom tijd om na te denken over een tussentijdse 
evaluatie en welke bouwstenen deze omvat. Het 
voornemen is om hiervoor in augustus/september 
met PS in gesprek te gaan, zodat de evaluatie van 
de Omgevingsvisie de eerste helft van 2022 kan 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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plaatsvinden. Het proces, de aanpak en de 
reikwijdte worden toegelicht.  
 
Er is een nauwe relatie met andere processen. Te 
denken valt met name aan het aanbod aan het Rijk, 
de moties van TK en PS over de woonopgave en de 
samenwerkingsagenda van onze regio met het Rijk.  
 
Daarnaast is als één van de bouwstenen voor deze 
evaluatie conform afspraak een monitor 
Omgevingsvisie opgesteld ( e Docs 2780609 
mededeling PS).  
 
2. Peilen en toetsen (30 minuten) 
Doel is het peilen van de wijze waarop PS willen 
worden betrokken in het komende proces. Zoals bij 
de Perspectiefnota al is aangegeven lopen diverse 
sporen naast elkaar. Met name de nieuwe opgaven 
vragen om een actieve betrokkenheid van de 
staten bij de richting waarin Flevoland zich moet of 
heeft te ontwikkelen. Hoe willen PS hun 
kaderstellende rol invullen? De keuzes komen aan 
de orde in het proces van de evaluatie van de 
Omgevingsvisie. Het is denkbaar dat de staten een 
Rapporteurschap instellen, maar ook andere opties 
zijn mogelijk. 
 
Eén van de andere bouwstenen is de 
tussenrapportage Omgevingsvisie (oplevering 
verwacht eind 2021). In de Mededeling (eDocs 
2780609) is daarover informatie gegeven.  
 
3. Voorbereiding op besluitvormingsproces (15 - 

30 minuten)  
Bovengenoemde evaluatie leidt tot een relevant 
besluitvormingsproces over de actualiteit en 
adaptiviteit van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks. Aan de voorkant van het proces 
worden PS betrokken bij de inrichting van dit 
proces. Daarbij gaat het over: 
1) (voortgang van) de zeven door PS gekozen 

opgaven en de ambities;  
2) de vraag hoe Flevoland werkt aan de uitvoering 

van deze Omgevingsvisie, hoe de 
Flevoprincipes werken, hoe de samenwerking 
met partners verloopt; 

3) en de betekenis van de relevante 
ontwikkelingen in onze samenleving.  

 
Welke betekenis geven PS aan deze drie aspecten 
en hoe gaan we met de Omgevingsvisie de tweede 
helft in? Hierbij is met nadruk ook aandacht nodig 
voor het proces om tot een Samenwerkingsagenda 
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met het Rijk te komen om de opgave van ruim 
100.000 woningen te verbreden tot een integrale 
aanpak van de bouw van een samenleving.  
 
Om een dergelijke besluitvorming tijdig en 
kwalitatief in goede banen te leiden is bespreking 
(onderling) in de commissie gewenst.   
 
Overwogen wordt Mentimeter in het gesprek te 
gebruiken. 
 

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

Max 1,5 uur 

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

- Uitwerkingsagenda 2 is vastgesteld in GS op 26 
mei 2020  

- De bespreking van de Perspectiefnota 2022 
- Mededelingen PS (26Ó0140 en 2747412…) 
- Activiteit in de programmabegroting 2021 

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

Voor het zomerreces kan een concept presentatie 
worden voorbereid. Overigens:  
 
- Ruimtelijke kaart, gepresenteerd in PS op 23 

juni 2021 
- Website monitor Omgevingsvisie op Feitelijk 

Flevoland 
 

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

- Projectleider Omgevingsvisie 
- Gedeputeerde Omgevingsvisie 
- Medewerker(s) OBI 
- Externe adviseurs tussenrapportage 

Omgevingsvisie 
Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Gedeputeerde Smelik 

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

- Tussenrapportage, bespreking eind 2021 
- Aanpak Evaluatie (eerste helft 2022) 
 

  
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de 

zin van de WOB 

(ja/nee) 
Mededeling Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks, d.d.18 mei 2021  
 

2780609 Ja 

Monitoring en evaluatie Omgevingsvisie FlevolandStraks, d.d. 9 maart 2021 2747412 Ja 
Uitwerkingsagenda 2020-2025 - Omgevingsvisie FlevolandStraks, d.d. 26 mei 2020 2600140 Ja 
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/    
 
 

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/

