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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 door externe experts en de 
gedeputeerde die tijdens de beeldvorming vragen 
kunnen beantwoorden 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming maakt het mogelijk vanuit 
verschillende invalshoeken de kwaliteit van het 
huidige beleid te onderzoeken. 

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) 

Voor deze sessie hebben statenleden de 
mogelijkheid gehad om experts aan te dragen. Deze 
uitvraag resulteert in het uitnodigen van een 
dierenarts die informatie kan verschaffen over de 
uitwerking van het beleid. Daarnaast is het 
mogelijk om de gedeputeerde beeldvormende 
vragen te stellen die niet beantwoord konden 
worden in de eerste behandeling en eventuele 
nieuwe vragen naar aanleiding van de beeldvorming 
in deel I. 

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

60 minuten 

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

Op woensdag 24 maart jl. is in de commissie RND 
het agenderingsverzoek over de Heckrunderen- 
Oostvaarderplassen behandeld.  
Tijdens de commissie ontstond discussie over de 
vraag wie bevraagd dient te worden over de 
uitvoering van het beleid (het richten van de 
vragen aan de gedeputeerde of Staatsbosbeheer).  
De commissievoorzitter heeft toen geconcludeerd 
dat de bespreking op een later moment wordt 
voortgezet in aanwezigheid van externe partners. 
 
In dit tweede deel van de beeldvorming krijgen de 
statenleden de gelegenheid om vragen te stellen 
over het vastgestelde beleid.  
 
Omdat het een voortzetting betreft van een 
eerdere agendering is het niet mogelijk in te 
spreken. 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Dezelfde informatie die beschikbaar is gesteld voor 
de bespreking van 24 maart, deze is te vinden 
onder deel I. 

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

De beeldvorming wordt voorgezeten door een 
externe voorzitter. Er is een dierenarts bij 
aanwezig. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

Bij de afronding kan in de commissie aangegeven 
worden of het onderwerp hiermee voldoende 
behandeld is of dat een vervolg bespreking gewenst 
wordt. 
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