Memo

Beeldvorming
Registratienummer:

2698183

Datum

3 november 2020
Afdeling

SENB

Betreft

Amsterdam Bay Area

Naam commissie

Statencommissie EMS en Statencommissie RND

Onderwerp

Amsterdam Bay Area (ABA)

Datum beeldvorming

2 december

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Feitelijk informeren

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?

Amsterdam Bay Area is een onderzoek naar de
ontwikkeling rondom het IJmeer en meer specifiek
de verstedelijking en bereikbaarheid van het gebied
in opdracht van het rijks-regio programma Samen
Bouwen we aan Bereikbaarheid (SBAB). SBAB vormt
de samenwerking tussen Rijks en regiopartijen.
De onderzoeksresultaten zijn geagendeerd voor het
BO-MIRT dat eind november plaatsvindt. Gedurende
de beeldvorming wordt Provinciale Staten
geïnformeerd over de uitkomsten de opgave ABA en
geven we kort richting over het vervolg..
Digitaal vergaderen; de bespreking is in eerste
instantie gericht op informatiedelen. Er is beperkt
ruimte voor vragen en reflectie.

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?

Minimaal 30 minuten

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

Amsterdam Bay Area is een vervolg op RRAAM en
onderdeel van Almere 2.0.. In het kader Samen
bouwen aan bereikbaarheid is een vervolgstudie
uitgevoerd.
Voorafgaand wordt de MIRT-brief aan de Tweede
Kamer (indien beschikbaar) aan u verzonden

Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

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

Wie verzorgt de beeldvorming?

Senior beleidsadviseur -Projectleider

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja, gedeputeerde Jan de Reus

Wat is het vervolg van deze beeldvorming?

Het vervolg van Amsterdam Bay Area is in
voorbereiding

Let op: functietitel ipv. Naam.

Geef een zo smart mogelijke planning.
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