
  Memo  
B e e l d v o r m e n d e  r o n d e  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

  
Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Partiële herziening Omgevingsprogramma voor borging project 
MITC Marknesse 

Datum beeldvormende ronde 
 

6 mei 2020 

Wat is de historie van het onderwerp 
in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere 
behandeling in verleden of toezeggingen.)  
 

- 15 mei 2019 heeft PS een bezoek gebracht aan de beoogde 
locatie voor het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum 
(MITC) in Marknesse  

- Het MITC is opgenomen in de begroting 2020 (programma 
economie, hoofdstuk 3.2 (gebiedsopgaven) van de 
programmabegroting): 

- 20 november 2019 zijn de Staten in een beeldvormende 
sessie geïnformeerd over de Regio Deal, waar het MITC 
onderdeel van is.  

 
Wat is de noodzaak voor een 
beeldvormende ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld 
schriftelijke informatie of een filmpje.) 
 

Voorbereiden op besluitvorming. 
 
Provinciale Staten wordt gevraagd Gedeputeerde Staten 
opdracht te geven een voorstel te maken voor de partiële 
herziening van het Omgevingsprogramma voor de borging van 
het MITC in het ruimtelijk provinciaal programma. 
 
Tijdens eerdere behandelingen van het onderwerp is toegelicht 
wat het MITC is. Hier wordt bij de beeldvormende ronde niet 
meer uitgebreid bij stilgestaan. 
 
Tijdens de beeldvormende ronde wordt toegelicht waarom een 
beleidswijziging nodig is en hoe het juridisch-planologisch proces 
er uit ziet. 
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Welke informatie wordt voorafgaand 
aan de beeldvorming, als bijlage van 
dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor 
korter?)  
 

De praatplaten, zoals gepresenteerd tijdens de beeldvormende 
ronde 20 november 2019, worden meegestuurd. Daarnaast wordt 
een verwijzing naar www.regiodealnf.nl meegestuurd. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde 
vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

Een korte presentatie 

Hoeveel tijd is er nodig voor de 
beeldvormende ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt 
maximaal 30 minuten, tenzij anders is 
besproken.) 
 

30 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende 
ronde?  
(Namen) 
 

Nader te bepalen (programmamanager of projectleider) 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

ja 

Wat moet de beeldvormende ronde 
opleveren? /Wat is het doel van de 
beeldvormende ronde? 
 

De Statenleden snappen de noodzaak van de partiële herziening 
van het Omgevingsprogramma en begrijpen de samenhang in het 
juridisch-planologisch proces. 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke 
planning.) 
 

- Op 3 of 17 juni zal het onderwerp beeldvormend, 19 
augustus oordeelsvormend en 9 september ter 
besluitvorming aangeboden worden. 

- De planning is dat 19 augustus (oordeelsvormend) en 9 
september (besluitvormend)  het ontwerp van de partiële 
herziening van het omgevingsprogramma met bijbehorend  
plan-MER aan Provinciale Staten kan worden besproken.  

- In het najaar van 2020 zal de partiële herziening met het 
bijbehorende plan-MER opnieuw door de procedure gaan 
voor de vaststelling van de partiële herziening. 

 
 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Praatplaat MITC fysiek 2516426 Ja 

Praatplaat MITC Innovatie 2516424 Ja 
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