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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Verstedelijkingsconcept Versie 2 

Datum beeldvorming 
 

2 juni 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? 
 

Een eerste gezamenlijke Flevolandse reflectie op 
de koers die de MRA heeft uitgezet voor de 
ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam op 
middellange en lange termijn. 
 

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) 

Korte inleiding eventueel met een korte presentatie 
door gedeputeerde en medewerker. Vervolgens  
discussie over de inhoud van het 
Verstedelijkingsconcept en de concept reactie van 
het college hierop. Voorbereiding op eventuele 
Flevolandse wensen en bedenkingen, mogelijkheid 
voor het stellen van vragen en het formuleren van 
mogelijke aanvullingen vanuit onze provincie.  
 

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

Ongeveer 45 minuten 

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

De Staten hebben drie keer een deelregionale 
Raads- en Statenbijeenkomst kunnen bijwonen 
waarin uitgebreid op de ontwikkelingen in de MRA 
is ingegaan en op de keuzemogelijkheden die er 
zijn ten aanzien van de koers van de 
Metropoolregio Amsterdam. Tevens ontvangen de 
volksvertegenwoordigers in de Metropoolregio 
Amsterdam maandelijks de Nieuwsbrief 
Verstedelijkingsstrategie met verwijzingen naar de 
belangrijkste stukken.  
De Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie, waar 
gedeputeerde De Reus deel van uitmaakt, hoopt 
hierdoor onze volksvertegenwoordigers zo goed 
mogelijk geïnformeerd te hebben.  
 
 

 
 
 
23 april 2021 
 
SENB 
 
Verstedelijkingsconcept Versie 2 
 
 

 
2783871 

 

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? 
 

Verstedelijkingsconcept Versie 2 
Samenvatting Verstedelijkingsconcept versie 2 
Informatiebrief Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 
Metropoolregio Amsterdam 
Concept reactie van het College van GS 
 

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

Gedeputeerde en coördinator MRA 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

ja 

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

 

Oordeelsvorming op 16 juni 2021 
Besluitvorming op 30 juni 2021 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


