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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Programma Flevoland Natuurinclusief (PFNI) 

Datum beeldvorming 
 

22 september 2021 

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

Feitelijk informeren / peilen en toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Commissieleden informeren over de voortgang van 
de vijf natuurbeleidstrajecten die onder het 
programma Flevoland natuurinclusief (PFNI) vallen.  
 
Met commissieleden de natuurinclusieve 
doorontwikkeling van provinciale beleidsthema’s 
en het toewerken naar een gezamenlijk beeld van 
een natuurinclusief Flevoland verkennen.  

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) 

20 minuten presentatie, 40 minuten 
verduidelijking, vragen en verkenning 

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

60 minuten 

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

Geen eerdere behandeling, de Staten zijn middels 
een mededeling d.d. 23 juni 2021 geïnformeerd over 
het vaststellen van de bestuursopdracht PFNI. 

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

De bestuursopdracht PFNI, door Gedeputeerde 
Staten vastgesteld op 22 juni 2021, wordt als 
achtergrondinformatie meegestuurd. De 
presentatie wordt enkele dagen van tevoren 
gedeeld met de commissieleden. 

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

De ambtelijke programmaleider 
(beleidsmedewerker natuur) 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja (Gedeputeerde Hofstra) 

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

Nieuwe beeldvormende ronde is beoogd in Q1 
2022. Hierin komen de nadere uitwerking van de 
bovengenoemde doorontwikkeling van provinciale 
beleidsthema’s en het toewerken naar een 
gezamenlijk beeld van een natuurinclusief 

 
 
 
31 augustus 2021 
 
PS 
 
Programma Flevoland Natuurinclusief (PFNI) 
 

 
2839180 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Flevoland, alsmede een update van de voortgang 
van de vijf natuurbeleidstrajecten die onder het 
PFNI vallen. Oordeelsvormende ronde en 
besluitvorming zijn vooralsnog voorzien voor Q2 
2022 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Bestuursopdracht programma Flevoland natuurinclusief (PFNI) 2796232 Ja 
  


