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Datum beeldvorming
Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?
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)

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

Zowel Rijk als regio hebben veel ambities voor
Flevoland, die ook ruimtelijke consequenties
hebben. Dit was aanleiding voor het college om een
kaart te laten maken waarop het mogelijke
ruimtebeslag inzichtelijk wordt gemaakt. De kaart
is bedoeld als hulpmiddel bij discussies over de
gewenste invulling en de mogelijkheden voor
meervoudig ruimtegebruik.
Provinciale Staten worden meegenomen in de
ruimtelijke vraagstukken die voortkomen uit de
ontwikkelambities voor onze provincie.
In de beeldvormende ronde wordt een presentatie
gegeven, met als hoofdonderdeel een demonstratie
van het instrument digitale kaart, waarmee het
ruimtelijk beslag van verschillende opgaven en
ambities op de kaart van Flevoland geprojecteerd
kan worden.
60 minuten

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

RND46 Gedeputeerde Staten hebben toegezegd de
ruimtekaart te zullen delen met PS

Welke informatie wordt voorafgaand aan de
beeldvorming, als bijlage van dit memo,
aangereikt?
Wie verzorgt de beeldvorming?

Korte toelichting over de wijze waarop de digitale
kaart tot stand is gekomen zal voorafgaand worden
aangereikt.
De gevraagde tijd is nodig om te laten zien hoe de
kaart werkt en welke mogelijkheden dit biedt.
Strateeg leefkwaliteit provincie Flevoland

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja

Wat is het vervolg van deze beeldvorming?

In het najaar zal een vervolg op deze sessie worden
gehouden waarbij ook ingegaan zal worden op
mogelijke scenario’s en de consequenties daarvan

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Let op: functietitel ipv. Naam.

Geef een zo smart mogelijke planning.
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