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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Waterprogramma 

Datum beeldvorming 
 

6 januari 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  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Richting geven voor ambitieniveau, zodat dat bij 
het ontwerp waterprogramma kan worden 
opgenomen 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Voorafgaand ontvangen Statenleden een 
discussienota en factsheets. Aan de hand hiervan 
kunnen de Statenleden met elkaar in gesprek. 

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 19 augustus stond het onderwerp ook op de 
agenda. Door de commissie is toen gevraagd om 
een nadere uitwerking en een extra beeldvormende 
ronde hierover. Daarnaast is in november 2019 de 
startnotitie vastgesteld en in september 2019 een 
statenacademie gehouden. 

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

Nota discussie en factsheets waterprogramma 

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

Er is geen presentatie, de informatie staat in de 
factsheets. De gedeputeerde kan het onderwerp 
met een paar zinnen inleiden. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? ja 
Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

3 maart 2021 oordeelsvorming over ontwerp 
waterprogramma en 31 maart 2021 besluitvorming 
over ontwerp. Later dit jaar (na inspraak) wordt 
het definitieve plan geagendeerd. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Nota discussie 2697499 ja 

Factsheets waterprogramma 2699035 ja 

Ambtelijk concept waterprogramma 2698244 ja 
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2711788 

 

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

