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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Beeldvormende ronde 2 - Programma Landschap 
van de Toekomst (PLvdT) 

Datum beeldvorming 
 

25 november 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  

Peilen, toetsen en ophalen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

In de bijeenkomsten van vorig jaar hebben we 
uitgebreid stilgestaan bij de analyse van het 
landschap en de kernkwaliteiten. In de 1e 
beeldvormende ronde van juni jongstleden 
behandelden we de visie en het ambitiegedeelte 
van het programma Landschap van de toekomst 
(PLvdT). Op basis van de feedback hebben we een 
eerste conceptversie uitgewerkt van het PLvdT, 
bestaande uit: 
 

1. Landschapsvisie en ambitie (Hst. 1 tot en 
met 4)  

2. Handboek Kernkwaliteiten (appendix)  
3. Landschap in de praktijk (Hst. 5 

programma) 
 
In deze beeldvormende ronde presenteren wij de 
bovenstaande onderdelen van het PLvdT. Deze 
onderdelen betreffen conceptversies en zijn nog 
niet vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 
basis van deze stukken gaan wij graag met u in 
gesprek.   
 

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

Korte herhaling van de opbouw en werkwijze van 
het PLvdT. Hierna reacties ontvangen van de 
statenleden. Afsluitend drie stellingen over de rol 
van de provincie op het gebied van landschap. 
 
Opmerking: de presentatie zal uit meer dan 5 
sheets bestaan; deze zullen beelden van de visie 
geven en weinig/ geen tekst. 
 

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

60 minuten 
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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. 
 

Q1 2019 is de aanleiding en het proces van de 
landschapsvisie gepresenteerd.  
Q3 2019 hebben we met een groep statenleden een 
bustour door het landschap van FL gemaakt en  
Q4 2019 hebben we aan de hand van Panorama 
Nederland de kernkwaliteiten van het Flevolandse 
landschap besproken. 
Q2 2020, 10 juni was de 1e beeldvormende ronde 
over visie en ambitie landschap. 
 

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

Voorafgaand aan de beeldvorming worden de 
volgende stukken aangereikt: 
 

1. Landschapsvisie en ambitie (Hst. 1 tot en 
met 4)  

2. Handboek Kernkwaliteiten (appendix)  
3. Landschap in de praktijk (Hst. 5 

programma) 
 
NB: stukken worden digitaal aangeboden. Sommige 
statenleden hebben 23 september een analoge 
versie van het PLvdT aangevraagd en ontvangen. Er 
zijn in de tussentijd in hst. 1 t/m 4 kleine 
aanpassingen gemaakt op detailniveau. In hoofdstuk 
5 zijn grotere aanpassingen gemaakt. Voor de 
meest recente versie graag de stukken uit de 
bijlage raadplegen.  
 

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

Landschapsarchitect (inhuur vanuit NOHNIK)  
 
Projectleider PLvdT 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Jan de Reus is aanwezig. 

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

 

Het ontwerp van het PLvdT wordt in februari 2021 
voor oordeelsvorming en besluitvorming aan uw 
Staten voorgelegd. Daarna start de inspraakperiode 
(6 weken). 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Landschapsvisie Flevoland - visie en ambitie en landschapsprogramma 2698946 Ja 

Landschapsvisie Flevoland – Appendix Handboek kernkwaliteiten 2698950 Ja 

Memo Hoofdstuk 5 – Landschapsvisie in de praktijk 2656780 Ja 

  


