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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle 

Datum beeldvorming 
 

28 september 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  

De aanleiding voor de beeldvorming is dat de 
statenleden door middel van een statenvoorstel 
worden gevraagd: 
 

1. Kennis te nemen van de eerste reactie van 
Gedeputeerde Staten op de concept 
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. 

2. Geen opvattingen ten aanzien van de 
concept verstedelijkingsstrategie Regio 
Zwolle mee te geven aan Gedeputeerde 
Staten. 
 

Deze beeldvorming biedt gelegenheid aan de 
statenleden om hun vragen over de 
verstedelijkingsstrategie te stellen. Omdat de 
verstedelijkingsstrategie in november aan de orde 
komt in het BO-MIRT, wordt middels een versnelde 
BOB-procedure het onderwerp geagendeerd. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Provinciale Staten (commissie) informeren over de 
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 

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) 

Tijdens een korte presentatie wordt ingegaan op 
de achtergrond van de verstedelijkingsstrategie, de 
samenhang met andere trajecten en in de inhoud 
van de Verstedelijkingsstrategie. 
 
Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 

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. 
 

De Staten hebben op 13 oktober 2021 ingestemd 
met de samenwerking Regio Zwolle. 
 
De verstedelijkingsstrategie is één van de 
onderwerpen waarop samenwerking plaatsvindt. 

 
 
 
13 juli 2022 
 
SENB 
 
Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle 
   
 

 
2982888 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Gedurende de totstandkoming van de 
verstedelijkingsstrategie zijn er op meerdere 
momenten door de Regio Zwolle webinars 
georganiseerd om raads- en statenleden van de 
betrokken organisaties mee te nemen in de 
totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie. 
 
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle is nog 
niet eerder geagendeerd in de Staten. 
 

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

- De concept versie verstedelijkingsstrategie 
Regio Zwolle 

- De reactie van Gedeputeerde Staten op de 
concept verstedelijkingsstrategie (dd 13 juli 
2022) 

- De presentatie voor de commissie 
Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

coördinator Regio Zwolle bij de provincie Flevoland 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja (gedeputeerde De Reus) 

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

 

26 oktober: Provinciale Staten. Besluit over 
opvattingen ten aanzien van 
verstedelijkingsstrategie. 
 
november: Bespreken verstedelijkingsstrategie in 
BO MIRT. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel 2975110 
 

Ja 

Brief van de voorzitter van de Stuurgroep 
verstedelijkingsstrategie 

2975104 Ja 

Concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2971723 Ja 
Reactie van Gedeputeerde Staten op de concept 
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 

2973325 Ja 

Presentatie verstedelijkingstrategie volgt Ja 
  


