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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  

Gedeputeerde Staten bereiden een provinciaal klimaatplan voor. 
Op 31 augustus 2022 is hierover oriënterend gesproken in de 
toenmalige commissie RND.  
 
Aanleiding voor deze beeldvorming is dat er recentelijk 
onderzoeksresultaten beschikbaar zijn gekomen over de mening 
van Flevolanders over de klimaatopgave. Uw commissie wordt over 
de resultaten van deze onderzoeken geïnformeerd. 
 
De conclusies uit deze onderzoeken sterken Gedeputeerde Staten 
in de overtuiging om in nauwe samenwerking met mede 
overheden, vertegenwoordigers van het Flevolandse bedrijfsleven 
en relevante maatschappelijke organisaties een provinciaal 
Klimaatplan voor te bereiden. 
 
Als start voor dit proces hebben Gedeputeerde Staten een 
ambitieniveau voor 2030 geformuleerd en een voorstel voor een 
werkstructuur uitgewerkt.   
 
In uw Commissie zal worden ‘gepeild en getoetst’ welke 
aandachtspunten uw commissie aan het college wil meegeven bij 
de verdere inrichting van het proces. 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

• Het delen van onderzoeksresultaten over de mening van 
Flevolanders over de klimaatopgave. 

• Het formuleren van aandachtspunten over het 
geformuleerde ambitieniveau en voorgestelde 
werkstructuur. 

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 gestart met een korte presentatie waarin: 
• het geformuleerde ambitieniveau voor 2030 wordt toegelicht.  
• de resultaten van de recent afgeronde onderzoeken worden 

gepresenteerd. 
• wordt toegelicht hoe het college de werkstructuur wil 

inrichten. 
In de eerste termijn kunnen de statenleden verduidelijkende 
vragen stellen, waarna in de tweede termijn en ronde langs de 
fracties zal worden gemaakt om te peilen en te toetsen. 

 
 
 
15 maart 2023 
 
 
 
Provinciaal Klimaatplan 

 
3092752 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Hoeveel tijd wordt geschat nodig te 
zijn? 
 

90 minuten. 

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

• Op 20 november 2019 hebben de toenmalige Staten ingestemd 
met de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord en 
-voor zover deze de bevoegdheden van de provincie raken- 
deze ten uitvoer te brengen.  

• Bij mededeling van 28 september 2021 (#2831666) zijn de 
toenmalige Staten geïnformeerd over de achtergronden van 
het Klimaatakkoord en de activiteiten die in Flevoland worden 
verricht om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. 

• Op 31 augustus 2022 is in de toenmalige commissie RND de 
“Verkenning Klimaatplan Flevoland’ toegelicht en is 
oriënterend gesproken over het vervolg. 

• Op 8 november 2023 zijn de toenmalige Staten geïnformeerd 
bij mededeling #3037299 over de wijze waarop Gedeputeerde 
Staten verder invulling willen geven aan het proces. 

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

• Mededeling PS Proces Klimaatplan Flevoland. 
• Eindrapportage Diepte interviews Kiekendiefperspectief. 
• Eindrapportage Panelraadpleging Kiekendiefperspectief. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 
 

Gedeputeerde. 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Ja. 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
 
 

September 2023: Wordt aan uw Staten een voortgangsrapportage 
gezonden. 
Voorjaar 2024: Wordt aan uw Staten een ontwerp Klimaatplan 
gezonden. 
Zomer 2024: Is besluitvorming in uw Staten voorzien. 

  
 

Naam bijlage: eDocs nummer Openbaar in de zin van de Woo 

Eindrapportage Diepte interviews Kiekendiefperspectief  3062015 Ja 
Eindrapportage Panelraadpleging Kiekendiefperspectief  3062016 Ja 
Mededeling Proces Klimaatplan Flevoland 3062633 Ja 
  
 


