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Memo beeldvorming Landschap van de toekomst 

Datum beeldvorming 
 

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 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

In de vorige bijeenkomsten hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij de analyse van het landschap en de 
kernkwaliteiten.  
 
In de aankomende sessie behandelen we de visie en 
ambitiegedeelte van de Landschapsvisie; doel is om 
te peilen in hoeverre de statenleden onze visie op 
het landschap delen, wat vinden zij meer danwel 
minder belangrijk. Zijn we compleet of hebben we 
thema’s gemist. 
 

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

We presenteren de visie op het landschap aan de 
hand van thema’s en doorsnedes in de 3 polders.  
 
Opmerking: de presentatie zal uit meer dan 5 
sheets bestaan; dit zijn voornamelijk beelden van 
de visie geven en weinig/ geen tekst. Dit in lijn met 
de eerdere beeldvorming en presentaties aan PS.  

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

60-90 minuten (presentatie en het gesprek 
hierover) 

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

Q1 2019 is de aanleiding en het proces van de 
landschapsvisie gepresenteerd.  
Q3 2019 heeft het team landschap met een 
groep statenleden een bustour door het 
landschap van FL gemaakt.  
Q4 2019 is de bijeenkomst Panorama Flevoland 
georganiseerd waar aan de hand van Panorama 
Nederland samen met de Rijksadviseur van de 
fysieke leefomgeving en PS de kernkwaliteiten 
van het Flevolandse landschap bespraken. 

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

We delen de presentatie ‘Landschapsvisie 
Flevoland; visie in 5 thema’s, een volhoudbare 
synthese’ ter voorbereiding met de statenleden.  
In de presentatie wordt ingegaan op:  

 
 
 
13 mei 2020 
 
SENB 
 
Memo beeldvorming Landschap van de toekomst 
 
 

 
2608842 

 

https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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 1) het overzicht op de gehele 
landschapsvisiedocument; uit welke onderdelen 
bestaat de landschapsvisie en in welke samenhang. 
2) de 5 thema’s die inspelen op actuele 
ontwikkelingen vanuit landschap, agenderen en 
inspireren. 
3) een volhoudbare synthese per polder. Onze 
integrale aanpak, illustratieve voorbeelden per 
polder.  
 
De toelichting wordt kort gehouden maar we willen 
wel graag ruim de tijd nemen om het gesprek te 
voeren over de inhoud en het belang van de visie. 
 

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

Jesse Stammers – projectleider Landschapsvisie – 
inleiding, planning en financiën. 
Jorrit Noordhuizen – landschapsarchitect – visie op 
het landschap 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Jan de Reus is aanwezig 

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

 

2e beeldvorming: Commissie 23 september 2020 
Oordeelsvorming ontwerp visie: Commissie 25 
November 2020 
Vaststelling ontwerp (voor ter inzagelegging): PS 16 
December 2020 
 
Vervolg: 6 weken zienswijzetermijn 
2021 verwerken zienswijzen en procedure 
vaststelling definitieve landschapsvisie 
 
 

- 
Naam bijlage: presentatie Landschapsvisie Flevoland- Beeldvormende ronde PS eDocs 

nummer:  

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Presentatie Landschapsvisie Flevoland; visie in 5 thema’s, een volhoudbare synthese’  2616211 Ja 

  


