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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS en Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

‘Perspectief Oostflank MRA - klaar voor de 
toekomst’ 

Datum beeldvorming 
 

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  

Feitelijk informeren 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het Perspectief Oostflank is een proces met 
tussenstappen voor de ontwikkeling van het 
Flevolands MRA deel Almere en Lelystad. De 
bespreking nu vormt één van deze stappen.  
Gedurende de beeldvorming wordt Provinciale 
Staten geïnformeerd en geven we kort richting over 
het vervolg. 

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

Digitaal vergaderen: de bespreking is in eerste 
instantie gericht op informatiedelen. Er is beperkt 
ruimte voor vragen en reflectie.  

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

Minimaal 30 minuten 

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

Het Perspectief  Oostflank is een vervolg op RRAAM 
en onderdeel van Almere 2.0. 
 
De mededeling Perspectief Oostflank: regionaal 
perspectief van 20 oktober 2020 is de laatste 
informatie die aan Provinciale Staten is aangereikt. 
 

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

Eerder is het ‘Perspectief Oostflank MRA - klaar 
voor de toekomst’ als onderdeel van de mededeling 
aan Provinciale Staten toegezonden. 

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

Projectdirecteur Handelingsperspectief (Almere), 
provinciaal adviseur is aanwezig bij de bespreking. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde de Reus 

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

 

Het vervolg van Perspectief Oostflank is in 
voorbereiding. 

 

 
 
 
30 oktober 2020 
 
SenB 
 
‘Perspectief Oostflank MRA - klaar voor de toekomst’  
 

 
2696487 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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