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

a) Peilen & toetsen van de conceptversie van de 
strategische agenda (het document Over de Brug 
komen en de Opbouw en doorkijk naar de opzet 
van een uitvoeringsagenda). Dit wordt zowel bij PS 
als bij de raden van de Flevolandse gemeenten en 
de AV van het waterschap Zuiderzeeland gedaan. 
b) Het informeren van de staten over het 
vervolgproces en de samenhang  van dit traject 
met het startpakket vanuit het rijk.  
NB. Provinciale Staten zijn voor de zomer al 
uitgebreid bijgepraat op dit proces, en hebben 
door het vaststellen van condities en 
randvoorwaarden al kaders meegegeven aan 
Gedeputeerde Staten. Daarmee lopen Provinciale 
Staten voor ten opzichte van de gemeenteraden en 
de Algemene Vergadering van het waterschap.  
Bij het vaststellen van de condities hebt u als 
staten kennis kunnen nemen van het document 
“Over de Brug Komen” in de versie van 18 febr.  Dat 
stuk zelf lag toen niet ter bespreking voor. Wel zijn 
er vanuit een paar colleges enkele verbeteringen 
voorgesteld bij de teksten. Deze opmerkingen zijn 
verwerkt in de Herziene 1.0 versie dd 28 juni. Deze 
beide versies zijn dus grotendeels identiek.   
De nu voorliggende stukken worden in de periode 
sept/oktober bij alle Flevolandse overheden 
besproken en voorgelegd ter peiling en toetsing. 
Aanvullend zijn naar de gemeenten en het 
waterschap ook de door PS vastgestelde condities 
meegestuurd. Op deze manier wordt ervoor 
gezorgd dat het kennisniveau en de betrokkenheid 
van alle Flevolandse overheden gelijk is.    

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Volksvertegenwoordigers hebben inzicht/overzicht 
over het proces, en zijn in de gelegenheid om te 
reageren op een eerste concept van de 
strategische agenda. De reacties van alle 
besprekingen (Staten, Raden en AV) wordt 
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verzameld en als input gebruikt voor de volgende 
(2.0)versie. 

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) 

De behandeling start met een presentatie over het 
proces en vervolgens wordt gevraagd om uw 
reflectie te geven op de voorliggende stukken.  
Daarbij gaat het om de volgende vragen: 
1. Kunt u zich vinden in het geschetste perspectief, 
de doelen en de drie pijlers van het document 
“Over de brug komen, versie 1.0 dd 28 juni 2022”. 
2. Welke wensen en opvattingen geeft u mee voor 
de te maken afspraken tussen rijk en Flevoland. 
3. Voldoen de nu voorliggende stukken aan de door 
u gestelde condities en randvoorwaarden. 
4. Hoe wilt u als volksvertegenwoordiging in dit 
proces betrokken blijven.  
 

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

1,5 uur 

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

*  4 oktober 2021 – eerste brede bijeenkomst 
volksvertegenwoordiging (digitaal) in kader van 
Samen Maken We Flevoland. 
* 17 december 2021 – tweede brede bijeenkomst 
volksvertegenwoordiging. Toelichting van professor 
Caspar van den Berg over regionale samenwerking 
en gesprekken aan de hand van een praatplaat 
over de strategische agenda rijk-regio. 
* 2 maart 2022  - de Statencommissie RND is 
bijgepraat over het Traject “Regie in de ruimte”, 
waarmee het rijk (meer) sturing wil geven aan de 
ruimtelijke ordeningsvraagstukken in Nederland.  
* maart/april – informatiebundel over de 
samenwerking is beschikbaar gesteld aan raden 
staten en AV 
* mei – juli 2022 – beeldvorming, oordeelsvorming  
en besluitvorming  in Provinciale Staten over de 
condities die PS meegeven aan GS voor de 
gesprekken met het Rijk 
* 24 juni 2022 – Samen de boer op!  Brede 
bijeenkomst volksvertegenwoordigers en inwoners 
over strategische agenda, Flevoland 2050 en 
ideeën van inwoners 
 

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

1. Oplegnotitie bij de 3 bijlagen 
2. Proces tot de 2.0 versie 
3. Strategische Agenda “Over de brug komen”. 1.0 
versie dd 28 juni 2022 
4. Opbouw en doorkijk naar belangrijkste 
afspraken uitvoeringsagenda 

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

Strategisch beleidsadviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? J. de Reus, C. Smelik en J. Fackeldey zijn aanwezig  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Reacties uit de overleggen van de 
volksvertegenwoordiging van zowel de 
provincie als de gemeenten en het waterschap 
worden verzameld en gebruikt om te komen 
tot een 2.0 versie die ter besluitvorming aan 
alle Flevolandse overheden en het Rijk wordt 
voorgelegd.  
Het moment waarop de 2.0 versie kan worden 
voorgelegd aan uw staten is (mede) 
afhankelijk van de input die het rijk gaat 
leveren (het startpakket van het programma 
NOVEX). We stellen voor om de datum van 30 
november te gebruiken om in ieder geval een 
procesupdate te doen en daarbij ook in te 
gaan op de samenhang met andere trajecten 
(bv Omgevingsvisie en Flevoland2050) 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

1. Oplegnotitie bij de 3 bijlagen 2998140 
 

Ja 

2. Strategische Agenda “Over de brug komen”. 1.0 versie dd 28 juni 
2022 

2998139 Ja 

3. Opbouw en doorkijk naar belangrijkste afspraken 
uitvoeringsagenda 

2998141 Ja 

4. Proces tot de 2.0 versie 2998137 
 

Ja 

5. Presentatie    
   
  


