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10 juni 2020 

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; een inventarisatie is gewenst van 
de mening van Uw Commissie ten aanzien van de 
verschillende onderwerpen die in de 
bossenstrategie aan bod zullen komen.  
 
Deze notitie is al inhoudelijk relatief zwaar 
opgetuigd omdat er momenteel een parallel traject 
loopt op landelijk niveau waar alle provincies input 
voor aanleveren. Om deze input zoveel mogelijk op 
Uw overwegingen toe te spitsen hebben we ervoor 
gekozen reeds veel inhoudelijke afwegingen op te 
nemen (zie verder paragraaf 1.2 en de aanhef van 
hoofdstuk 3). 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Richting ten aanzien van de gekozen koers, zowel 
overkoepelend als per onderscheiden onderwerp 
(zie hoofdstuk 3 van de startnotitie). 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Indien gewenst kan worden begonnen met een 
korte presentatie (10 minuten). Vervolgens komen 
de vragen van de Commissieleden aan bod. Het 
doel is dat de antwoorden van te voren schriftelijk 
worden aangeleverd. Op basis hiervan kunnen 
vervolgvragen gesteld worden. De ronde sluit af 
met een rondgang langs de Commissieleden (in 
ieder geval een eerste termijn, indien gewenst ook 
een tweede termijn).  

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

30 tot 60 minuten 

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

Uw Staten zijn eerder geinformeerd over dit traject 
naar aanleiding van de publicatie van een landelijk 
ambitiedocument, zie ook de PS mededeling 
“Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies” 
d.d. 5 februari 2020, eDocsnummer 2556416.  
Verder wordt motie I18 aangaande aanplant en 
bescherming bomen (d.d. 20-11-2019) betrokken in 
het traject van de bossenstrategie. 
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https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De startnotitie bossenstrategie Flevoland, en 
eventueel een afschrift van de presentatie die 
gehouden wordt (als een presentatie gewenst is). 

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

Harold Hofstra (Gedeputeerde) 
Rikke Arnouts (Beleidsmedewerker natuur) 
Albert de Graaf (Beleidsmedewerker natuur) 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

- Oordeelsvormende ronde startnotitie in 
de commissie RND (augustus 2020) 

- Vaststellen startnotitie door PS 
(september 2020) 

- Beeldvormende ronde bossenstrategie 
in de commissie RND (vierde kwartaal 
2020) 

- Oordeelsvormende ronde 
bossenstrategie in de commissie RND 
(eerste kwartaal 2021) 

- Vaststellen bossenstrategie door PS 
(eerste kwartaal 2021) 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Startnotitie bossenstrategie provincie Flevoland #2608128 Ja  

  
 


