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Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Impuls beheer en onderhoud landschapskunst 
Flevoland 

Datum beeldvorming 
 

1 september (in verband met themajaar Ode aan 
het landschap en Floriade 2022).  

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

Voorbereiding op besluitvorming. 
Met het oog op het huidige themajaar Ode aan het 
Landschap (NBTC) en Floriade 2022, waarbij het 
publiek uitgedaagd wordt om te provincie in te 
trekken, is het wenselijk om een eenmalige 
verbeteringsslag aan de Collectie Landschapskunst 
mogelijk te maken. Met de beeldvormende sessie 
willen we Provinciale Staten informeren over de 
manier waarop de provincie en betrokken partners 
hierin samen optrekken.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De statenleden hebben een beeld van de aanpak 
van de eerste noodzakelijke restauraties met oog 
op de Floriade en het themajaar Ode aan het 
Landschap, alsmede de samenhang die deze 
restauraties hebben met het vergroten van de 
beleefbaarheid van de collectie als geheel en het 
opstellen van een lange termijn agenda voor een 
duurzaam collectiebeheer, inclusief cofinanciering. 
Eventuele vragen zijn beantwoord.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Presentatie van 10 minuten. Daarna is er ruimte 
voor vragen.  

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

Totaal 30 minuten 

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

In de Najaarsnota 2020 is een provinciale bijdrage 
van € 500.000 voorgesteld voor een impuls beheer 
en onderhoud landschapskunstwerken. 
Aangegeven is dat een definitief voorstel nog aan 
Provinciale Staten zou worden voorgelegd. 

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

Presentatie voorgenomen werkzaamheden; 
samenhang met lange termijn agenda voor beheer 
van de Collectie; financiële aspecten.    

 
 
 
29 juni 2021 
 
S&B 
 
 
Impuls beheer en onderhoud landschapskunst Flevoland 

 
2814072 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Beleidsadviseur cultuur.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja. 

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

Commissie Oordeelsvorming 22 september 2021; 
PS-besluit 13 oktober.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 
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Statenvoorstel Impuls beheer en onderhoud landschapskunst 
Flevoland 

2813462 Ja 

  


