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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte 

Datum beeldvorming 
 

25 augustus 2021 

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 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

GS bereidt PS voor op besluitvorming 

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) 

Er zal een korte inleidende presentatie op 
hoofdlijnen worden verzorgd om PS interactief te 
informeren en vervolgens is er de gelegenheid voor 
het stellen van vragen.  

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. 
 

Beeldvormende vergadering van 6 mei 2020 

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

Geen 

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

Senior beleidsadviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde De Reus 

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

22 september:    cie EMS – oordeelsvorming 
13 oktober:         PS – besluitvorming 
Q4:                       Inspraak 
Q1 2022:               Antwoordnota 
Q2 2022:              Besluitvorming definitief  
                            Programma Mobiliteit en Ruimte 

 
 
 
 

 
 
 
25 juni 2021 
 
SENB 
 
Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte 
   
 
 
 

 
2812609 

 

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

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
PS – Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 2784342 Ja 
I : Kernboodschap – Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 2785152 Ja 
II : Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 2668575 Ja 
III : Bestedingsplan – Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 2784264 Ja 
Provinciaal Blad – Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 2796375 Ja 
  


