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11 mei 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. In de commissie RND van 17 
november heeft de gedeputeerde de statenleden 
het aanbod gedaan vanuit het ministerie 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om een 
technische briefing te geven. De commissie is 
hiermee akkoord gegaan, deze memo 
beeldvorming geeft de invulling van de briefing 
weer. 
In eerste instantie stond de briefing gepland voor 
22 december 2021. Bij nader inzien bleek dit helaas 
niet haalbaar. Het ministerie heeft aangegeven 
meer tijd nodig te hebben voor het verzamelen en 
analyseren van gegevens om een goede/volledige  
technische briefing te kunnen geven. 
In overleg met de gedeputeerde is daarom een 
verzoek via de griffie aan de procedurecommissie 
gedaan om de briefing te verplaatsen naar 11 mei 
2022. Hier is de procedurecommissie mee akkoord 
gegaan. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Provinciale Staten met een technische briefing 
feitelijk informeren over de werkelijke/huidige  
situatie en eventuele (gezondheids)risico’s van 
varend ontgassen op het IJsselmeer en 
Markermeer.  

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) 

Er wordt een presentatie/technische briefing  
gegeven door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) in samenwerking met  
medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS) en de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
Na de briefing is ruimte voor vragen. 

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

Ca. 60 minuten. Een half uur voor de presentatie en 
een half uur voor vragen en discussie (interactief). 

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

Op woensdag 10 november jl. is tijdens de 
Statenvergadering een interpellatiedebat 
gehouden over Varend Ontgassen. Dit naar 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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aanleiding van een artikel bij omroep Flevoland (25 
oktober 2021) over varend ontgassen en de 
maatschappelijke onrust die naar aanleiding 
hiervan is ontstaan. Tijdens het interpellatiedebat 
is door GS toegezegd dat het ministerie van IenW 
zal worden gevraagd een technische briefing te 
houden om de Staten nader te informeren over de 
situatie in Flevoland.  

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

Voor de vergadering zijn op 20 april 2022, de 
presentaties van het ministerie van IenW 
toegestuurd. Het betreft:  1. Agendavoorstel 2. 
Notitie effecten van ontgassingen op de 
oppervlaktewaterkwaliteit in Flevoland 3. Memo 
verkenning ontgassingen in Flevoland 4. 
Powerpoint presentatie ontgassingen 
IJsselmeergebied. 
De beeldvorming was aanvankelijk ingepland voor 
90 minuten. Dit is nu bekort tot 60 minuten omdat 
de presentatie van RIVM nog ontbreekt. De 
resultaten van een onderzoek door RIVM naar de 
gezondheids- en milieu-effecten zijn pas later dit 
jaar beschikbaar (de staten zijn hier al eerder over 
geïnformeerd) 

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

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), 
ondersteund door 2 teams van Rijkswaterstaat 
(RWS)  
Onder voorbehoud de volgende personen: 
- IenW: 2 senior beleidsmedewerkers;  
- RWS: 1 nautisch adviseur en eventueel een 
  collega i.v.m. het Informatie en Volgsysteem voor 
de Scheepvaart (IVSNext). 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

De informatie en eventuele wensen worden 
meegenomen bij de uitvoering van de motie; 
Flevoland stelt paal en perk aan varend ontgassen, 
welke tijdens de PS-vergadering van 10 november 
jl. is aangenomen. 
Provinciale Staten wordt bij nieuwe ontwikkelingen 
op de hoogte gebracht. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Agendavoorstel 2948730 Ja 
Notitie effecten ontgassen op oppervlaktewaterkwaliteit in 
Flevoland 

2948727 ja 

Memo verkenning Ontgassingen in Flevoland 2948728 ja 
Powerpoint presentatie ontgassingen IJsselmeergebied 2948723 ja 
  


