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Beeldvormende commissie RND 
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Provinciaal Klimaatplan Flevoland 

Datum beeldvorming 
 

31 augustus 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben. 

Gedeputeerde Staten bereidt een provinciaal 
klimaatplan voor. Dit klimaatplan wordt begin 2023 
aan de Staten aangeboden. Ter voorbereiding 
hierop zijn drie beleidsscenario’s doorgerekend. 
Middels deze beeldvorming worden de statenleden 
geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek 
en wordt gepeild en getoetst welke 
aandachtspunten de Staten aan het college willen 
meegeven ter verdere voorbereiding van het 
klimaatplan.   

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De statenleden zijn geïnformeerd over: 
• het nog voor te bereiden Provinciaal 

Klimaatplan Flevoland.  
• het voorgenomen besluitvormingsproces.  
De statenleden worden in de gelegenheid gebracht 
om, door middel van peilen & toetsen 
aandachtspunten mee te geven over ambitie, 
planning en proces. 

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) 

Er wordt gestart met een korte presentatie waarin 
de resultaten van het onderzoek en de aanleiding 
en het doel van het klimaatplan worden toegelicht. 
In de eerste termijn kunnen de statenleden 
verduidelijkende vragen stellen, waarna in de 
tweede termijn een ronde langs de fracties zal 
worden gemaakt om te peilen en te toetsen. 

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

90 minuten. 

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

Op 20 november 2019 hebben uw Staten ingestemd 
met de afspraken die zijn vastgelegd in het 
Klimaatakkoord en -voor zover deze de 
bevoegdheden van de provincie raken- deze ten 
uitvoer te brengen. Bij mededeling van 28 
september 2021 (#2831666) zijn uw staten 
geïnformeerd over de achtergronden van het 
Klimaatakkoord en de activiteiten die in Flevoland 
worden verricht om de uitstoot van broeikasgassen 
te verlagen. In genoemde mededeling is tevens 
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aangekondigd dat Gedeputeerde Staten 
voornemens is een provinciaal klimaatplan voor te 
bereiden. 

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

• Rapport ‘Verkenning Klimaatplan Flevoland’, 
waarin drie scenario’s zijn doorgerekend. 

• De Oplegnotitie ‘Van verkenning naar ambitie’, 
waarin bovengenoemd rapport in een breder 
perspectief is geplaatst. 

• Een voorstel voor hoofdstukindeling van het 
klimaatplan. 

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

Beleidsmedewerker. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Begin 2023: Aanbieden Ontwerp PKF aan PS. 
Najaar 2023: Besluitvorming door PS. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOO 

Rapport 'Verkenning Klimaatplan Flevoland'. 2941621 Ja 
Oplegnotitie 'Van verkenning naar ambitie'. 2958551 Ja 
Hoofdstukindeling Provinciaal Klimaatplan Flevoland 2963840 Ja 
Mededeling PS Inzet Klimaatakkoord 2831666 Ja 
  


