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Naam commissie 
 

Statencommissie Bestuur 

Onderwerp 
 

Erfgoedprogramma 

Datum beeldvormende ronde 
 

28 augustus 2019 

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

Op 3 oktober 2018 zijn de aanpak om te komen tot 
het ontwerp Erfgoedprogramma, de bouwstenen en 
sporen gepresenteerd aan de commissie Bestuur 
tijdens een beeldvormende ronde. Het ontwerp 
Erfgoedprogramma is oordeelsvormend behandeld 
in de commissie Bestuur, op 9-1-2019. 
Op 30 januari is het ontwerp vastgesteld door PS. 

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.  
Het ontwerp Erfgoedprogramma heeft terinzage 
gelegen. Na de verwerking van de inspraakreacties 
en het voorgenomen ambitieniveau wordt tijdens 
de beeldvormende ronde het definitieve 
Erfgoedprogramma gepresenteerd, met aandacht 
voor thema’s, prioritering, activiteiten en het 
ambitieniveau.  
 
Achtergrond: Bij de vaststelling van de 
Omgevingsvisie Flevoland is bepaald dat de 
uitwerking daarvan in programma's zowel door 
Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten worden 
vastgesteld. 

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

Het Erfgoedprogramma wordt gepresenteerd 
tijdens de beeldvormende ronde en gedeeld 
voorafgaand aan de oordeelsvormende ronde.  

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

Definitief in te vullen in overleg met de 
projectleider (afwezig tot 8 juli), vooralsnog een 
presentatie in ppt met ruimte voor vragen, 
mogelijk vergezeld van ‘praatplaten’. 

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

Presentatie 15 – 20 minuten, met ruimte voor 
vragen. 
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Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Ja 

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

Inhoudelijke presentatie Erfgoedprogramma ten 
aanzien van thema’s, prioritering, activiteiten en 
ambitieniveau t.b.v. besluitvorming (vaststelling 
Erfgoedprogramma met gekozen ambitieniveau) 

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

Oordeelsvormende ronde Commissie Bestuur op 30-
10-2019 
Besluitvormend PS 27-11-2019 

 
Naam bijlage: eDocs 
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