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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en 
Samenleving 

Onderwerp 
 

Verbouwing provinciehuis fase 2: 
Inrichtingsprincipes voor het ontwerp 

Datum beeldvorming 
 

11/18 januari 2023 

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 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Terugkoppeling van de tijdens de ateliersessies 
met PS op 16, 23 en 30 november 2022 opgehaalde 
inrichtingsprincipes en kaders voor verbouwing 
begane grond, Statenzaal, restaurant en 
werkgebied van de griffie. 

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) 

Presentatie van opgehaalde inrichtingsprincipes en 
kaders door de experts van Veldhoen en Company 
  
(let op presentatie uiterlijk 9 jan 10.00 uur binnen 
bij griffie) 

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

1 uur 

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

In de programmabegroting zijn reeds gelden 
gereserveerd voor de beoogde verbouwing. Tijdens 
de ateliersessies met de Provinciale Staten in 
november en december 2022 zijn 
inrichtingsprincipes gedefinieerd welke de 
architect kaders bieden tot een ontwerp te komen. 
Tijdens deze sessies zijn ook de eerder ingediende 
moties meegenomen omtrent Grondwet artikel 1 en 
het wegnemen van de toegangspoortjes. 

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

Het statenvoorstel aangaande de verbouwing zit in 
de bijlage.  

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

Organisatieadviesbureau Veldhoen en Company  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Gedeputeerden Appelman en van Gaal zijn bij de 
sessie aanwezig. 

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

8/15 februari in de Oordeelsvormende sessie. 
22 februari Besluitvorming. 
 

 
 
 
9 december 2022 
 
CZ 
 
Verbouwing provinciehuis fase 2: Inrichtingsprincipes voor het 
ontwerp 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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