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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

PS werksessie – Transitie landelijk gebied 

Datum beeldvorming 
 

12 april 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  

Feitelijk informeren (werksessie) en in gesprek 
gaan. Met deze bijeenkomst wordt voldaan aan de 
toezegging van het college zoals gedaan door 
gedeputeerde Hofstra in de bijeenkomst van de 
Commissie RND op 11 januari 2023. (Gaat hierbij 
om RND134.) 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Deze beeldvormende sessie is zowel om uw staten 
te informeren over stand van zaken Provinciaal 
Programma Landelijk Gebied als met aanwezigen 
daarover in gesprek te gaan.  
 

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) 

Starten met een plenaire presentatie, eindigen in 
carrousel.  
 
 

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. 
 

 
25 april 2022 PS-mededeling nationaal programma 
landelijk gebied 
27 september 2022 PS-mededeling aanpak 
nationaal programma landelijk gebied 
22 november 2022 PS-mededeling procesaanpak 
gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied  
15 februari 2023 PS-mededeling provinciaal  
gebiedsprogramma landelijk gebied 
7 maart 2023 PS-mededeling Tussenrapportage 
gebiedsproces stikstof Oostrand Noordoostpolder 
 

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

Onderstaande bijlagen als informatievoorziening, 
echter kan de sessie hierdoor niet korter. 
 

 
 
 
13 maart 2023 
 
GE 
 
NPLG werksessie – Transitie Landelijk gebied 
   
 

 
3075140 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Tevens de volgende site van transitie landelijk 
gebied: Transitie Landelijk Gebied - Provincie 
Flevoland 
 
Kamerbrieven omtrent de opgave landelijk gebied: 
Kamerbrief over voortgang integrale aanpak 
landelijk gebied, waaronder het NPLG | Kamerstuk 
| Rijksoverheid.nl 
Kamerbrief over uitwerking piekbelastersaanpak 
en voortgang PAS-melders | Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl 
 
Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke 
ordening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
Kamerbrief over voortgang integrale aanpak 
landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak 
RvS | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
Kamerbrief over voortgang integrale aanpak 
landelijk gebied, waaronder het NPLG | Kamerstuk 
| Rijksoverheid.nl 
Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma 
Landelijk Gebied | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
Kamerbrief Toekomst Landbouw | Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl 

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

Opgavemanager Landelijk Gebied 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Na de NPLG werksessie zal de input zo ver als 
mogelijk meegenomen worden in het Provinciaal 
Gebiedsprogramma Landelijk Gebied dat op 1 juli 
2023 ingediend wordt bij het Rijk. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
PS-mededeling Tussenrapportage gebiedsproces stikstof 
Oostrand Noordoostpolder 

3079040 Ja 

Informeren gemeenten en waterschap 
PS-mededeling provinciaal  gebiedsprogramma landelijk gebied 
Brief Gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied Flevoland 
Bijlage brief Gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied Flevoland 

 
3076928 
3066841 
3066823 

 
Ja 
Ja 
Ja 

PS-mededeling Procesaanpak gebiedsgerichte aanpak van het 
Landelijk gebied 

3038030 Ja 

PS-mededeling Aanpak Nationaal programma landelijk gebied 3004582 Ja 

Ontwikkeldocument NPLG 3072663 Ja 
Startnotitie NPLG 3001138 Ja 
PS-mededeling Nationaal Programma Landelijk Gebied -25 april 
2022 

2950943 Ja 

https://www.flevoland.nl/Dossier/Detail/Transitie-Landelijk-Gebied
https://www.flevoland.nl/Dossier/Detail/Transitie-Landelijk-Gebied
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-waaronder-het-nplg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-waaronder-het-nplg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-waaronder-het-nplg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/uitwerking-piekbelastersaanpak-en-voortgang-pas-melders
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/uitwerking-piekbelastersaanpak-en-voortgang-pas-melders
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/uitwerking-piekbelastersaanpak-en-voortgang-pas-melders
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/water-en-bodem-sturend
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/water-en-bodem-sturend
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2023/02/10/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-waaronder-het-nplg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2023/02/10/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-waaronder-het-nplg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2023/02/10/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-waaronder-het-nplg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-nationaal-programma-landelijk-gebied-tweede-kamer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-nationaal-programma-landelijk-gebied-tweede-kamer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2022/11/25/kamerbrief-toekomst-landbouw
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/kamerstukken/2022/11/25/kamerbrief-toekomst-landbouw
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