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Naam commissie 
 

Beeldvormende commissie RND 

Onderwerp 
 

Randstedelijke rekenkamer onderzoek 'Bron van 
bescherming' 

Datum beeldvorming 
 

01-09-2021 

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 – De beeldvorming 
vindt plaats als aanvulling op de schriftelijke 
informatie (het onderzoek ‘bron van bescherming’). 
De beeldvorming heeft een meerwaarde ten 
opzichte van enkel schriftelijke informatie doordat 
de statenleden in de gelegenheid worden gesteld 
om vragen te stellen aan de onderzoekers.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De statenleden hebben voldoende informatie 
vergaard over de reikwijdte, opzet en resultaten van 
het rekenkamer onderzoek ‘Bron van Bescherming’ 

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) 

De Randstedelijke rekenkamer zal een korte 
presentatie geven van maximaal 15 minuten. Hierna 
is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De 
gedeputeerde is ook aanwezig om vragen te 
beantwoorden.  

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

45 minuten 

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

In april 2020 is de onderzoeksopzet ‘Bescherming 
drinkwaterbronnen’ met de Staten gedeeld via de 
Lijst Ingekomen Stukken. Begin januari 2021 heeft de 
Randstedelijke Rekenkamer een technische sessie 
georganiseerd om de statenleden in de eerste 
resultaten van het rekenkameronderzoek mee te 
nemen.  

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

- Het statenvoorstel waarmee de 
aanbevelingen worden vastgesteld  

- De begeleidende brief bij het onderzoek 
- Het Randstedelijke rekenkamerrapport 

‘Bron van bescherming’ 
- De presentatie zal vooraf gedeeld worden 

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

De onderzoekers van  deRandstedelijke 
rekenkamer 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

ja 

 
 
 
25 juni 2021 
 
PS 
 
Randstedelijke rekenkamer onderzoek 'Bron van bescherming' 
SGR  
 

 
2812587 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

22-09 of 29-09 Oordeelsvormende commissie 
13-10 Besluitvorming PS 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 
Openbaar in de zin van de 
WOB 
(ja/nee aangeven) 

Rekenkameronderzoek ‘Bron van bescherming’ 2798381 ja 
Begeleidende brief bij rapport Bron van bescherming 2812613 ja 
Eindrapport Bron van bescherming – Flevoland 2801776 ja 
5-minutenversie Bron van bescherming - Flevoland 2801779  
  


