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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

Motie 'Niet meer windmolens in Flevoland' 

Datum beeldvorming 
 

23 of 30 november 2022  

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, waarbij Provinciale Staten 
gevraagd wordt zich uit te spreken over de 
voorgestelde uitwerking en afdoening van de motie 
‘Niet meer windmolens in Flevoland’. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel van de beeldvorming is om met 
Provinciale Staten in gesprek te gaan over de 
voorgestelde uitwerking van de motie . Door 
middel van peilen en toetsen kunnen de 
statenleden hun reactie geven.   

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 beeldvormende ronde wordt vormgegeven aan 
de hand van een presentatie die aansluit op de 
bijgevoegde notitie. De presentatie zal nog meer 
achtergrondinfo geven en waar nodig verdieping 
van de inhoud.  

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

45 minuten 
 

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

Op 14 juli 2016 hebben Provinciale Staten (PS) het 
Regioplan vastgesteld. Op 13 juli 2016 hebben PS 
een motie aangenomen geen nieuwe 
projectgebieden (zoals aangegeven in het 
Regioplan) aan te wijzen, dan nadat hier eerst 
overleg met PS heeft plaatsgevonden. De 
onderhavige motie vloeit min of meer voort uit 
deze historie. 

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

Notitie denkrichting uitwerking motie ‘Niet meer 
windmolens in Flevoland. De presentatie wordt 
vooraf beschikbaar gesteld.  

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

Beleidsmedewerkers SENB (Energie, Ruimte en 
Juristen) 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ph’ers Energie en Ruimte zullen beide aanwezig 
zijn. 

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

 

De uitwerking van de inbreng van de statenleden 
zal bepalend zijn voor het vervolg van de 
uitwerking van de motie. 

 
 
 
12 oktober 2022 
 
SENB 
 
Motie 'Niet meer windmolens in Flevoland' 
 

 
3026093 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Notitie uitwerking ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ 3028240 ja 
Presentatie motie ‘Niet meer wind PM ja 
Bijlage bij notitie 3027685 ja 
  


