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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 
 

Startnotitie actieplan biodiversiteit 

Datum beeldvormende ronde 
 

13 mei 2020 

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

Het actieplan biodiversiteit is nog niet besproken in 
Provinciale Staten. Onderdelen hiervan en het 
belang van de versterking van de biodiversiteit is 
wel op verschillende manieren onderwerp van 
gesprek geweest in de commissie Ruimte, Natuur en 
Duurzaamheid en in Provinciale Staten. 

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.) 
 

Voorbereiding op besluitvorming en input ophalen 
vanuit PS.  

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

De concept startnotitie actieplan biodiversiteit 
wordt nagezonden. 

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

Ronde langs alle politieke partijen in de commissie. 
Er is ruimte voor verduidelijkende vragen. Kan 
eventueel ook vooraf schriftelijk. 

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

15 - 30 min (1 - 2 min per partij) 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Jacco Maissan 
Jasper Buijs 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Harold Hofstra de verantwoordelijke Gedeputeerde 
is aanwezig. 

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

– Input voor de concept startnotitie actieplan 
biodiversiteit 

– Input voor het actieplan biodiversiteit   

 
 
 
20 april 2020 
 
SenB 
 
Startnotitie actieplan biodiversiteit 
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Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

Startnotitie actieplan biodiversiteit 
– Oordeelsvorming commissie RND 10 juni 2020 
– Besluitvorming startnotitie actieplan 

biodiversiteit in PS 24 juni 2020 
 
Actieplan biodiversiteit  
(najaar 2020) 
– Beeldvorming commissie RND  
– Oordeelsvorming commissie RND 
– Besluitvorming PS 

 
 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

 Concept Startnotitie actieplan biodiversiteit 
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