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Naam commissie 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

Dossier stikstof tbv introductieprogramma PS 

Datum beeldvorming 
 

5 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. Deze beeldvorming is bedoeld 
om nieuwe statenleden te informeren over het 
onderwerp; wat is er in het verleden gebeurd, waar 
in het proces staan we nu, wat gaat er aan komen 
en waar is aanvullende informatie te vinden? 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het informeren van nieuwe Statenleden over het 
stikstofdossier, zodat ze op hoofdlijnen een beeld 
krijgen van de Flevolandse aanpak stikstof in de 
context van de landelijke aanpak.  

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) 

Een presentatie van 30 minuten waarbij ruimte is 
voor verduidelijkende vragen. 

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

30 minuten. Voor verdiepende vragen kan een 
separaat moment worden ingepland of 
geagendeerd in een commissievergadering. 

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

Het dossier is sinds de start van de 
stikstofproblematiek (mei 2019) op meerdere 
momenten in de Staten aan bod gekomen. 
Startpunt is de Flevolandse Aanpak Stikstof die in 
februari 2021 is vastgesteld. 
 
Hierna zijn de statenleden op verschillende 
momenten bijgepraat:  
• 23 maart 2022 - Strategie Flevolandse aanpak 

stikstof. 
• 15 juni 2022 - Bijpraatsessie Stikstof. 
• 12 oktober 2022 -  Bijpraatsessie stikstof en 

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). 
• 11 januari 2023 - Bijpraatsessie stikstof en 

Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
(PPLG).  

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

Nvt 

 
 
 
14 maart 2023 
 
PS 
 
Dossier stikstof tbv introductieprogramma PS 
   

 
3092194 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-februari/15:30/Aanpak-stikstof-in-Flevoland-kaders-2021-en-verder
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2022/23-maart/17:00/Strategie-Flevolandse-aanpak-Stikstof
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2022/15-juni/17:00/Bijpraatsessie-Stikstof
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2022/12-oktober/19:00/Bijpraatsessie-stikstof-en-Nationaal-Programma-Landelijk-Gebied-NPLG
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte,-Natuur-en-Duurzaamheid-RND/2023/11-januari/15:30/Bijpraatsessie-stikstof-en-Provinciaal-Programma-Landelijk-Gebied-PPLG
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Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Beleidsmedewerkers natuur en 
vergunningverlening 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Nvt 

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

Nvt (de sessie is bedoeld om eenmalig informatie 
te verstrekken) 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
Aanpak stikstof in Flevoland - kaders 2021 en verder 2730272 Ja 
Presentatie strategie Flevolandse uitwerking stikstof  2933720 Ja 
PS Mededeling Nationaal Programma Landelijk Gebied 2950943 Ja  
Presentatie stikstof en perspectief landelijk gebied 3010567 Ja 
PS Mededeling procesaanpak gebiedsgerichte aanpak van het 
landelijk gebied 

3038030 Ja 

  


