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Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde 
Westerdreef 

Datum beeldvorming 
 

16 juni 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  

Voorbereiding op besluitvorming. Voorgesteld wordt 
in de commissie EMS een presentatie te geven over 
de verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde 
Westerdreef ter voorbereiding op de besluitvorming 
in augustus en september.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Belangrijk is om de commissie mee te nemen, te 
starten met een presentatie van het project en de 
keuzes ter voorbereiding van de besluitvorming.  

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) 

Aan de hand van een korte presentatie wordt de 
commissie meegenomen in de samenhang en de 
insteek samen met de gemeente Lelystad, het 
belang op hoger schaalniveau en de keuzes die er 
nu zijn.  
Oorspronkelijk was de gedachte om misschien een 
buitenraad te organiseren, met de gemeente 
Lelystad, maar gezien de huidige situatie zullen wij 
met goede beelden en luchtfoto’s de commissie 
meenemen en het onderwerp plaatsen in de 
context en de omgeving. 

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

60 minuten, waarvan 20-25 minuten presentatie, 
zodat er ook tijd overblijft voor het stellen van 
vragen. 

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

De Laan van Nieuw Land wordt aangelegd om te 
zorgen voor een goede bereikbaarheid van het 
Nationaal Park Nieuw Land aan de zijde van 
Lelystad. Dit project is opgenomen in het 
coalitieakkoord voor deze periode. 
In de voortgangsrapportage van aansluiting 9 op de 
A6 en de Anthony Fokkerweg is eerder gemeld dat 
richting PS over de verkenning eerste helft van 
2021 besluitvorming zal plaatsvinden. 

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

De presentatie zal voorafgaande aan de commissie 
worden toegestuurd, met een korte toelichting.  

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

Projectmanager Laan van Nieuw Land 

 
 
 
18 mei 2021 
 
INFRA 
 
Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef 
 
 

 
2782697 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, Jan de Reus. 

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

 

- In juni zal er een besluit door het college 
van Gedeputeerde Staten worden genomen 
over de verkenning; 

- Er vindt afstemming plaats met de 
gemeente Lelystad, die rond dezelfde 
momenten in overleg met de griffie van de 
gemeente de beeldvorming en 
besluitvorming zullen inplannen. Geplande 
datum voor de beeldvorming Lelystad is 22 
juni 2021. 

- Dit besluit zal naar verwachting daarna op 
25 augustus kunnen worden besproken in de 
commissie en besluitvorming zal dan 
kunnen plaatsvinden op 15 september in 
PS. 
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