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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  

Zowel het feitelijk informeren van de commissie als 
het bieden van gelegenheid aan de commissie om 
vragen te stellen over ontwikkelingen, projecten en 
activiteiten in Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). 
Bij de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie van 
NPNL hebben Provinciale Staten aangegeven 
periodiek geïnformeerd te willen worden over de 
voortgang van de realisatie van de visie. Verder 
hebben de Staten in de afgelopen maanden 
geïnformeerd naar specifieke ontwikkelingen en 
projecten van partners in NPNL, zoals de 
doorontwikkeling van de Marker Wadden. De 
beeldvorming is bedoeld om Provinciale Staten te 
informeren over de ontwikkelingen met specifieke 
aandacht voor de doorontwikkeling van de Marker 
Wadden, waarover Natuurmonumenten een 
toelichting zal geven. Ook andere partners van de 
provincie zullen aanwezig zijn om ontwikkelingen 
en projecten toe te lichten. Op basis van deze 
toelichtingen en de vooraf toegezonden informatie 
kunnen de commissieleden vragen stellen.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel van de beeldvorming is het nakomen van 
de toezegging om Provinciale Staten te informeren 
over de doorontwikkeling van de Marker Wadden 
en over de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw 
Land in de breedte. Het resultaat zou moeten zijn 
dat Provinciale Staten geïnformeerd zijn over de 
stand van zaken en dat Provinciale Staten de 
gelegenheid heeft gehad om vragen te stellen.  

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) 

De voorkeur gaat uit naar de schoolopstelling voor 
de beeldvormende ronde, waarbij meerdere 
personen een presentatie geven met ruimte voor 
vragen van commissieleden. Naar verwachting is er 
anderhalf uur nodig voor deze ronde over NPNL, 
waarbij de sprekers de helft van de tijd voor hun 
rekening nemen met een presentatie (3x10 
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minuten) en de overige tijd wordt gereserveerd 
voor het beantwoorden van vragen.  

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. 
 

De ontwikkelingsvisie van NPNL is op 27 februari 
2019 vastgesteld in Provinciale Staten. Daarna is 
NPNL mede als gevolg van de Corona-maatregelen 
niet meer aan de orde geweest in de commissie. 
Wel zijn projecten en activiteiten uit de 
ontwikkelingsvisie en/of binnen de grenzen van 
NPNL in Provinciale Staten en/of de commissie 
RND aan de orde geweest, zoals 
Oostvaardersoevers (13 oktober 2021), de 
Oostvaardersplassen (2 juni 2021), Marker Wadden 
(27 januari 2021), TBES en de natuurthermometer 
(voorzien op 17 november 2021).  

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

Er wordt een Stand van zaken NPNL aangeleverd 
als vervolg op de Stand van zaken NPNL uit januari 
2021. De presentaties die worden gegeven zullen 
vooraf gedeeld worden. 

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

Tijdens de beeldvorming geven naar verwachting 
drie partners van de provincie de presentatie, 
waaronder Natuurmonumenten.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde Rijsberman 

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

Op dit moment is er geen vervolg op de 
beeldvorming voorzien. Eind 2022 is er een nieuwe 
stand van zaken voorzien. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land (oktober 2021) 2858727 ja 
Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land per oktober 2021 
(projectenkaart) 

2858687 ja 

  


