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17 of 24 november 

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

Informerend en peilend. 
Er is met Provinciale Staten afgesproken om PS twee keer per jaar 
schriftelijk te informeren over de voortgang van het sleutelproject 
museale voorziening en een keer per jaar de kwartiermaker een 
presentatie te laten geven. Op 6 juli jl. is de eerste mededeling 
verstuurd. In aanvulling op de mededeling van juli is PS in september 
opnieuw via een mededeling geïnformeerd over recente 
ontwikkelingen en is aangekondigd dat de kwartiermaker van het 
sleutelproject in het najaar een presentatie zal geven over de stand 
van zaken.  
Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op het inhoudelijk 
museale concept (fase 1 van het meerjarenplan). Daaronder vallen de 
missie, visie, strategie, doelgroepen en inhoudelijke formats. 
 
De kwartiermaker zal dezelfde presentatie geven aan de gemeenteraad 
van Almere.  

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

De mededeling  van september is een aanvulling op de mededeling 
van juli en geeft de actuele ontwikkelingen weer. In de mededeling is 
niet ingegaan op het inhoudelijk museumconcept. De presentatie zal 
daar verder op ingaan.  
Het is van belang dat PS goed inhoudelijk is geïnformeerd over de 
stand van zaken en de verdere gefaseerde uitwerking van de plannen 
van het sleutelproject binnen Almere 2.0.  
 
 

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

Kwartiermaker Denise de Boer zal middels een presentatie het 
museale concept voorleggen en daarna statenleden in de gelegenheid 
stellen om vragen te stellen en wensen en suggesties mee te geven.  
 

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

Ca. 45 – 60 min  

 
 
 
13 oktober 2021 
 
CZ 
 
Memo beeldvorming 
   
 

 
2853637 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is de historie van het 
onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere 
behandeling of toezeggingen. 
 

In de afgelopen jaren is er meerdere malen informatie aan PS 
aangeboden via Almere 2.0. over het onderzoek naar een nieuw 
museum in Almere.  
 
Hierbij de meest recente geschiedenis op een rij:  
 
Op 13 november 2019 is er een motie van FvD aangenomen (nr: I17).: 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/moties/DOCUVITP-
2513513-v1-Motie-37-Aangenomen-FvD-Verdienmodel-museum-
Almere.PDF 
 
28 januari 2020: Via een mededeling zijn PS geïnformeerd over de 
aanstelling van Denise de Boer als kwartiermaker. Daarbij werd 
aangegeven dat PS in het voorjaar zou kennismaken met de 
kwartiermaker. Helaas zorgde corona ervoor dat deze kennismaking 
niet live kon plaatsvinden.   
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2539092-v4-voortgang-Museale-Voorziening.PDF 
 
In februari heeft gedeputeerde toegezegd om PS op korte termijn 
kennis te laten maken met kwartiermaker Denise de Boer. 
 
26 mei 2020: Via een mededeling kregen PS een  introductiefilmpje van 
de kwartiermaker aangeboden: 
https://www.youtube.com/watch?v=qvtTCDkECG4 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2596190-v2-mededeling-kennismaking-
kwartiermaker-museale-voorziening.PDF 
 
Via een beeldvormende ronde op 3 juni zijn PS geïnformeerd over het 
Meerjarenprogramma FVA 21-25. Het MJP is vervolgens eind juni 
vastgesteld.  
 https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-
sessie-RND-1/2020/03-juni/15:30/Meerjarenprogramma-2021-2025-
Fonds-Verstedelijking-Almere-FVA-Almere-2-0 
 
15 juni 2020: Via mededeling werd er meer informatie gegeven over het 
advies van de Raad voor Cultuur betreffende de BIS aanvraag 
Kunstmuseum Flevoland.  
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2624731-v3-Informatie-BIS-aanvraag-
Kunstmuseum-Flevoland.PDF 
 
26 augustus 2020: mededeling over WOB verzoek OCW betreffende BIS 
aanvraag Kunstmuseum Flevoland 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2649919-v3-PS-Mededeling-Wob-verzoek-OCW-
betreffende-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF 
 
7 oktober 2020: vanuit Almere 2.0 was er een online projectenmiddag 
georganiseerd voor PS waar statenleden meer informatie kregen over 
de verschillende programmalijnen en sleutelprojecten binnen Almere 
2.0. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/moties/DOCUVITP-2513513-v1-Motie-37-Aangenomen-FvD-Verdienmodel-museum-Almere.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/moties/DOCUVITP-2513513-v1-Motie-37-Aangenomen-FvD-Verdienmodel-museum-Almere.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/moties/DOCUVITP-2513513-v1-Motie-37-Aangenomen-FvD-Verdienmodel-museum-Almere.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2539092-v4-voortgang-Museale-Voorziening.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2539092-v4-voortgang-Museale-Voorziening.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=qvtTCDkECG4
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596190-v2-mededeling-kennismaking-kwartiermaker-museale-voorziening.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596190-v2-mededeling-kennismaking-kwartiermaker-museale-voorziening.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596190-v2-mededeling-kennismaking-kwartiermaker-museale-voorziening.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2020/03-juni/15:30/Meerjarenprogramma-2021-2025-Fonds-Verstedelijking-Almere-FVA-Almere-2-0
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2020/03-juni/15:30/Meerjarenprogramma-2021-2025-Fonds-Verstedelijking-Almere-FVA-Almere-2-0
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2020/03-juni/15:30/Meerjarenprogramma-2021-2025-Fonds-Verstedelijking-Almere-FVA-Almere-2-0
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2624731-v3-Informatie-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2624731-v3-Informatie-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2624731-v3-Informatie-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2649919-v3-PS-Mededeling-Wob-verzoek-OCW-betreffende-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2649919-v3-PS-Mededeling-Wob-verzoek-OCW-betreffende-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2649919-v3-PS-Mededeling-Wob-verzoek-OCW-betreffende-BIS-aanvraag-Kunstmuseum-Flevoland.PDF


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

 

 Bladnummer 

 3 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Beeldvormende-
sessie-RND-1/2020/07-oktober/16:30 
 
25 november 2020: Beeldvormende ronde waar de kwartiermaker het 
plan van aanpak heeft toegelicht 
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-
sessie-EMS/2020/25-november/15:30/Kunstmuseum-Flevoland 
 
 
8 juli 2021: mededeling over de stand van zaken omtrent de museale 
voorziening 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2817388-v3-Mededeling-Kunstmuseum-
Flevoland.PDF 
 
9 september 2021: mededeling over de stand van zaken omtrent de 
museale voorziening 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2839755-v3-Mededeling-Kunstmuseum-
september-2021-1.PDF 
 
29 september 2021: vanuit Almere 2.0 was er een projectenmiddag 
georganiseerd voor PS waar statenleden meer informatie kregen over 
de verschillende programmalijnen en sleutelprojecten binnen Almere 
2.0. 

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

In het afgelopen jaren is er schriftelijk en digitaal veel informatie aan 
PS aangereikt. De behoefte bestaat om het gesprek aan te gaan met de 
kwartiermaker over de verdere inhoudelijke plannen voor het 
museum.  
 
 

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

De beeldvorming wordt verzorgd door Denise de Boer, kwartiermaker 
museale voorziening, Almere 2.0.  

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Ja. Mogelijk zal ook wethouder Hilde van Garderen hierbij aanwezig 
zijn. 

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

De planning van dit sleutelproject binnen Almere 2.0 wordt door 
kwartiermaker in deze sessie nader toegelicht. Voor het najaar van 
2022 staat de presentatie van de businesscase voor de museale 
voorziening gepland.  
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
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