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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  

Informeren 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Statenleden informeren over de inhoudelijke 
overwegingen om in een door de Ministers van I&W 
en LNV verzochte regionale bijdrage van 1 miljoen 
aan de afronding eerste fase Marker Wadden te 
voorzien. 

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

 

De sessie begint met een presentatie van de 
Hoogleraar  Aquatische Ecologie, Nederlands 
instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Hierin wordt 
uitleg gegeven over het belang van de Marker 
Wadden voor natuur en waterkwaliteit van het 
Markermeer – IJmeer en ingegaan op de resultaten 
die tot nu toe waarneembaar zijn. Na deze 
presentatie van max. 20 min. is het mogelijk voor 
statenleden om vragen aan de expert, ambtenaren 
of gedeputeerde te stellen.  

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. 

 

Zie Statenvoorstel. Bij de behandeling van de 
Najaarsnota is gesproken over nut en noodzaak van 
de afronding eerste fase Markerwadden. 

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

- Statenvoorstel Co-financiering afronding 
Markerwadden fase I 

- Memo procedurecommissie over 
agendering van het onderwerp. 

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

Er is een presentatie door de hoogleraar Aquatische 
Ecologie expert van het Nederlands instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW).  Daarnaast wordt de 
presentatie ondersteund door de  Senior 
Projectleider gebiedsontwikkeling. 

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

In de commissie van 13 januari wordt het 
onderwerp oordeelsvormend behandeld. Hierna ligt 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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 het in de Statenvergadering van 27 januari voor ter 
besluitvorming. 
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Statenvoorstel 2705523 ja 
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