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B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Integrale Statencommissie  

Onderwerp 
 

Strategische Agenda Flevoland - uitvoeringsagenda 

Datum beeldvorming 
 

18 januari 2023 

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

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De Statenleden kunnen kennis nemen hoe het 
document ’Over de Brug komen’  is geconcretiseerd 
in een eerste versie van een Uitvoeringsagenda. 
Daarnaast worden de Staten geïnformeerd over de 
voorgenomen governance-structuur. 
 

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) 

Combinatie van presentatie (proces en aanzet tot 
governance) en gesprek.  

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

1 uur 

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

De  Strategische agenda, het proces 
daaromtrent en de samenhang met andere 
trajecten is op meerdere momenten in de 
Staten aan de orde geweest 

- 18 mei 2022 – presentatie eerste versie 
van het document Over de Brug Komen. 

- 13 Juli 2022 - vaststelling condities voor 
verdere gesprekken met het Rijk.  

- 12 okt 2022 - peilen en toetsen van het 
document 'Over de Brug Komen'  

- 30 november – beeldvorming over de 
stand van zaken van de Strategische 
agenda, de opbrengsten van het peilen en 
toetsen bij de regionale partners, en de 
samenhang zowel met Omgevingsvisie als 
met het traject van het Rijk in het kader 
van het programma NOVEX (= ruimtelijke 
puzzel) 

 

 
 
 
12 december 2022 
 
SENB 
 
Strategische Agenda Flevoland - uitvoeringsagenda 
 
 

 
3052521 

 

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? 
 

De uitvoeringsagenda zal kort voor de vergadering 
worden toegezonden.  
 

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

Nader te bepalen 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

Het totale pakket van de Strategische agenda (Deel 
I – Over de Brug komen, Deel II – uitvoeringsagenda 
en Deel III – aanzet tot governanceafspraken)  zal 
middels een Statenvoorstel worden voorgelegd in 
februari. Hetzelfde pakket zal in dezelfde periode 
ook bij de volksvertegenwoordiging van de zes 
gemeenten en het waterschap worden voorgelegd. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Presentatie proces en governance   
Strategische Agenda – deel I  - Over de brug komen 3058691  
Strategische Agenda – deel II  - Uitvoeringsagenda  3058693  
Strategische Agenda – deel III - Hoofdlijnen governance 3058690  
  


