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Naam commissie 
 

Integrale Statencommissie 

Onderwerp 
 

Beeldvorming Strategische agenda rijk-regio; stand 
van zaken, samenhang met het traject Regie in de 
ruimte dat eerder beeldvormend is behandeld in 
de commissie RND, en bespreking van de aanzet 
voor condities die PS aan GS zouden kunnen 
meegeven.  

Datum beeldvorming 
 

18 mei 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Informeren van de Staten over de stand van zaken 
en van daaruit voorbereiding op besluitvorming 
over condities die PS aan GS willen meegeven  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

PS zijn op de hoogte van de diverse trajecten die 
betrekking hebben op de strategische agenda rijk-
regio en gaan het gesprek aan over de condities 
die ze aan GS willen meegeven bij de gesprekken 
die hierover met het rijk zullen plaatsvinden. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Een korte presentatie zal worden gegeven over de 
totstandkoming en status van het document: 
Strategische Agenda Flevoland, 1.0 - Over de Brug 
Komen. Vervolgens zal worden toegelicht hoe het 
proces om daadwerkelijk tot goede afspraken met 
het rijk te komen naar verwachting vorm gaat 
krijgen. 
Daarna worden de fracties gevraagd om te 
reageren op de aanzet voor condities die bedoeld 
zijn om als kaderstelling mee te geven aan GS bij 
verdere uitwerking van de rijk-regio-afspraken. 

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

1,5 uur 

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

* In 2021 zijn een aantal gezamenlijke 
bijeenkomsten voor de Staten, de Raden van de 
Flevolandse gemeenten,  de AV van het waterschap 
en de dagelijkse bestuurders georganiseerd om 
iedereen te informeren en te betrekken bij dit 
proces.   
* Op 2 maart 2022 is de Statencommissie RND 
bijgepraat over het Traject “Regie in de ruimte”, 
waarmee het rijk (meer) sturing wil geven aan de 
ruimtelijke ordeningsvraagstukken in Nederland.  

 
 
 
11 april 2022 
 
SENB 
 
Strategische agenda rijk-regio.   
 
 

 
2944990 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Memo Afstemming processen Samen Maken We 
Flevoland en Regie in de Ruimte 
- Tijdlijnen Samen Maken we Flevoland en Regie in 
de Ruimte 
- Document Strategische Agenda Flevoland 1.0 -  
Over de Brug Komen 
- Statenvoorstel 

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

Combinatie van Gedeputeerde Fackeldey en 
ambtelijke ondersteuning, zijnde 
programmadirecteur rijk-regio deal en strateeg 
leefkwaliteit  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Zowel gedeputeerde Fackeldey als gedeputeerde 
Smelik en gedeputeerde de Reus zijn aanwezig 

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

 

Zie memo Afstemming processen Samen  Maken 
We Flevoland en Regie in de Ruimte 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Memo Afstemming processen Samen  Maken We Flevoland en 
Regie in de Ruimte 

2942042 ja 

Tijdlijnen Samen Maken we Flevoland en Regie in de Ruimte 2948148 ja 
Strategische Agenda Flevoland 1.0 -  Over de Brug Komen 2923143 ja 
Statenvoorstel condities voor rijk-regio samenwerking  2945565 ja 
  


