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B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Programma Mobiliteit & Ruimte  

Datum beeldvorming 6 mei 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 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

GS peilt wat PS wil meegeven in de 
beleidsvoorbereiding voor een nieuw programma 
Mobiliteit & Ruimte 2022-2025 

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

De Staten krijgen vooraf de mogelijkheid om hun 
mening  te geven (via een excell-sheet) met het 
zwart accentueren van een vakje (continua) dat het 
beste hun voorkeur weergeeft voor één van beide 
standpunten.  
Elke fractie krijgt de gelegenheid om: 
 reactie te geven op de (ingevulde) continua 
 aanbeveling te doen aan Gedeputeerde 
Staten in de beleidsvoorbereiding. 
De excell kan zowel vooraf aan de commissie als 
achteraf worden ingeleverd bij de griffie. 

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

Duur: 30 minuten 

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

Huidige Programma Mobiliteit & Ruimte 2018 – 2021 
 

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

Presentatie, link naar informatieve filmpje (3,5 
min.) &  Excell-sheet met continua: vragen & 
“schuifbalk” t.b.v. mening 

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

Beleidsadviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? Ja, gedeputeerde De Reus 
Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

1ste kwartaal 2021:Ontwerp – Nieuw Programma 
Mobiliteit & Ruimte (2022 - 2025) 

Naam bijlage: 

-Presentatie Staten Programma Mobiliteit & Ruimte (2022-2025) 

-Link naar filmp je        

-Format Staten Continua 

eDocsnummer: 

2594791 

https://youtu.be/FJOhQImHq-Y 

2594831 
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https://mcusercontent.com/638037ddfcb33a5e61d6d644b/files/316db67c-9b4f-43ee-87ae-d7e21495693a/Stroomschema_Beeldvorming.pdf
https://youtu.be/FJOhQImHq-Y

