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Beeldvorming
Registratienummer:

2656726

Datum

21 augustus 2020
Afdeling

SENB

Betreft

Actieplan Biodiversiteit

Naam commissie

Statencommissie RND

Onderwerp

Actieplan Biodiversiteit

Datum beeldvorming

23 september 2020

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Peilen & toetsen (als input voor het ambitieniveau
van het actieplan biodiversiteit)

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?

De beeldvormende sessie wordt met de commissie
Ruimte, Natuur en Duurzaamheid georganiseerd om
de ambitie en inhoudelijke
input vanuit Provinciale Staten op te halen.
Er wordt gestart met één of enkele voorbeelden
over de versterking van de biodiversiteit. Daarna
volgt een ronde langs alle politieke partijen in de
commissie. En er wordt afgesloten met een
discussie over het ambitieniveau met de commissie.
30 – 60 min

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over
vorm en type

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

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

De startnotitie actieplan biodiversiteit is door PS
vastgesteld:
– Beeldvorming commissie RND 13 mei 2020
– Oordeelsvorming commissie RND 10 juni 2020
– Besluitvorming startnotitie actieplan
biodiversiteit in PS 24 juni 2020

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

Discussienotitie ambitieniveau actieplan
biodiversiteit

Wie verzorgt de beeldvorming?

Senior beleidsadviseur Natuur & Junior
beleidsadviseur Natuur

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Harold Hofstra de verantwoordelijke Gedeputeerde
is aanwezig.
Actieplan biodiversiteit (najaar 2020)
– Beeldvorming commissie RND 23 sept 2020
– Oordeelsvorming commissie RND 25 nov 2020
– Besluitvorming PS 16 dec 2020

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Let op: functietitel ipv. Naam.

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