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2 december 2020 

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

Op 4 februari 2020 is een schriftelijke mededeling 
naar Provinciale Staten gegaan over de wijze 
waarop zij worden betrokken bij het project 
Oostvaardersoevers en de MIRT-procedure die het 
project doorloopt (gestart in november 2019).  
 
Op 6 mei jl. is in een beeldvormende ronde 
gesproken over het eerste deel van de MIRT-
verkenning (opstellen Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau incl. drie onderzoeksalternatieven) en 
leden van commissie RND hebben vragen kunnen 
stellen over deze notitie en het verdere verloop van 
de PlanMer-procedure en de route naar het 
voorkeursalternatief (VKA). Aangegeven is dat de 
PlanMer-procedure in het najaar wordt voortgezet 
en de onderzoeksalternatieven worden beoordeeld 
op de mate waarin zij bijdragen aan doelbereik, 
haalbaarheid en milieueffecten. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Voorgesteld wordt om de commissie RND te 
informeren over de resultaten van de beoordeling 
van de alternatieven en de daaruit geselecteerde 
voorkeursonderdelen (Voorkeurseindbeeld, VKE). 
We willen nadrukkelijk reacties en 
aandachtspunten van de commissieleden ophalen 
m.b.t. het PlanMer en het VKE. Deze kunnen 
meegenomen worden bij het vormgeven van het 
definitieve VKA (gereed in januari 2021).  

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

Online.  
Een presentatie met toelichting over de 
onderwerpen wordt vooraf toegestuurd. Tijdens de 
sessie wordt een korte toelichting hierop gegeven 
met behulp van een online tool (micrio.io). Op basis 
hiervan is er gelegenheid voor de Statenleden om 
verduidelijkende vragen te stellen en om 
aandachtspunten mee te geven voor het vervolg 
(afronding MIRT-verkenning). 

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

30 a 45 minuten. 

 
 
 
30 oktober 2020 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

6 mei 2020: beeldvormende ronde commissie RND 

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

Presentatie met schriftelijke toelichting. 
 

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

Projectleider Oostvaardersoevers 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Gedeputeerde is aanwezig. 

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

 

Nadat uit de beoordeling van het MER een 
Voorkeurseindbeeld (VKE) en Voorkeursalternatief 
(VKA) is opgesteld dient over het VKA en de 
financiering (Rijk en regio) een besluit van 
Provinciale Staten te worden genomen. De planning 
is dat het concept MIRT-VKA is opgesteld uiterlijk in 
januari 2021. Daarna start de fase van bestuurlijke 
besluitvorming zodat rond de zomer van 2021 een 
zgn. concept Voorkeursbeslissing voorgelegd kan 
worden aan de Ministers van Infrastructuur en 
Water / Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 
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