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Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Memo beeldvorming bijpraatsessie stikstof en 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

Datum beeldvorming 
 

28 september en 12 oktober 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  

Feitelijk informeren. De statenleden hebben 
aangegeven regelmatig te willen worden bijgepraat 
over het onderwerp stikstof. Middels deze 
beeldvorming wordt daar invulling aan gegeven. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De Commissie bij te praten over de laatste stand 
van zaken ten aanzien van het in februari 2021 
vastgestelde Aanpak Stikstof in Flevoland en 
actuele ontwikkelingen rondom stikstof en 
transitie landelijk gebied in het kader van 
Nationaal Programma Landelijk Gebied.  
 
Vanuit de wet stikstof en natuur worden in 2023 
gebiedsplannen stikstofreductie en 
natuurverbetering worden opgesteld. In juni 2022 
heeft het rijk de startnotitie Nationaal Programma 
Landelijk gebied uitgebracht. Daarin is een aantal 
doelstellingen op nationaal en provinciaal niveau 
beschreven waaronder die voor stikstof. In oktober 
2022 beoogt het rijk meer indicatieve doelen voor 
klimaat, bodem en water te delen eveneens als 
onderdeel van de maatschappelijke opgave in het 
kader van het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied. Aan de provincies is gevraagd om deze 
doelen door te vertalen in een gebiedsprogramma 
waar het gebiedsplan stikstofreductie en 
natuurverbetering onderdeel van moet zijn.  
Op basis van de doelen en budget, zoals door het 
Rijk geformuleerd, heeft Provincie Flevoland tot de 
zomer van 2023 de gelegenheid om de afspraken te 
verrijken en regionale opgaven te koppelen.  
 
Deze bespreking is geen onderdeel van een 
besluitvormingsproces. 
 

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

Een korte presentatie door de gedeputeerde 
waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen. 

 
 
 
5 september 2022 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 
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. 
 

Flevoland werkt samen met het Rijk, andere 
provincies en maatschappelijke partners aan 
oplossingen voor de stikstofproblematiek. Tot nu 
toe vinden acties plaats binnen het mandaat van 
GS. Provinciale Staten worden regelmatig 
geïnformeerd over de voortgang. De Flevolandse 
Aanpak Stikstof is in februari 2021 vastgesteld. 
Deze beeldvormende bespreking is bedoeld om PS 
te informeren over de voortgang van het genoemde 
aanpak.  
Eerder zijn Provinciale Staten middels bijgevoegde 
mededeling kort bijgesproken over het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied.  
De volgende onderwerpen komen onder andere 
aan de orde: de stikstofbank, het gebiedsproces, 
de legalisering van PAS-melders en Nationaal 
Programma Landelijk Gebied en Nationaal 
Transitiefonds Landelijk Gebied.  
 

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

Voorafgaand aan de bespreking wordt de 
presentatie met de statenleden gedeeld. 

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

Gedeputeerde Hofstra i.s.m. ambtelijke 
ondersteuning. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

N.v.t. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

PS mededeling nationaal programma landelijk gebied  2950943 Ja 
  


