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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; een inventarisatie is gewenst van 
de mening van Uw Commissie ten aanzien van de 
manier waarop de hoofdlijnen uit de startnotitie 
bossenstrategie verder zijn uitgewerkt.  
 
Het resultaat van deze beeldvormende ronde zal als 
belangrijke input worden betrokken bij het voorstel 
dat Gedeputeerde Staten uiteindelijk zal doen in de 
oordeelsvormende ronde (d.d. 3 maart 2021). 
Daarnaast zal ook nog de input van externe partijen 
betrokken worden. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Richting ten aanzien van de uitwerking van de 
ambities, met name de kwantitatieve. Daarbij 
specifiek aandacht voor: 
- De totaalambitie (paragraaf 3.2.1).  
- De verschillende manieren waarop we deze 

ambitie willen realiseren, inclusief de 
kwantitatieve opsplitsing (paragraaf 3.2.2 op 
hoofdlijnen). 

- De overige ambities (paragraaf 3.2.3 op 
hoofdlijnen) 

- Ambities die nieuw instrumentarium impliceren 
(compensatiebank in paragraaf 5.2 en 
systematiek voor landschappelijke inpassing in 
paragraaf 6.1.2) 

- Het doorkijkje richting realisatie (hoofdstuk 8) 
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

We kunnen de sessie beginnen met een korte 
presentatie (10 minuten) om richting te geven aan 
de discussie. Vervolgens komen de op voorhand 
aangeleverde schriftelijke vragen van de 
Commissieleden aan bod. Het doel is dat de 
antwoorden van te voren schriftelijk worden 
aangeleverd. De portefeuillehouder zal de 
antwoorden ook nog toelichten. Op basis hiervan 
kunnen vervolgvragen gesteld worden.  
 
Daarna zijn de Commissieleden in de gelegenheid 
om in een eerste en eventueel tweede termijn hun 
vragen, opmerkingen en / of aanvullingen voor te 
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leggen aan de portefeuillehouder. Deze zal daar 
dan vervolgens op reageren.  

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

90 minuten 

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

Uw commissie heeft de startnotitie bossenstrategie 
(met daarin op hoofdlijnen reeds aandacht voor de 
anbities) reeds beeld- en oordeelsvormend 
besproken. Daarnaast is de startnotitie op 21 
oktober 2020 in Uw Staten aan bod geweest.  
 
Verder wordt motie I18 aangaande aanplant en 
bescherming bomen (d.d. 20-11-2019) betrokken in 
het traject van de bossenstrategie. 

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

De concept bossenstrategie provincie Flevoland, en 
eventueel een afschrift van de presentatie die 
gehouden wordt (als een presentatie gewenst is). 

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

Gedeputeerde 
2 beleidsmedewerkers natuur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

- Bespreking bossenstrategie door het college van 
Gedeputeerde Staten (9 februari 2021) 

- Oordeelsvormende ronde bossenstrategie in de 
commissie RND (3 maart 2021) 

- Vaststellen bossenstrategie door PS (31 maart  
2021) 
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