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Naam commissie 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en 
Samenleving 

Onderwerp 
 

Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam 

Datum beeldvorming 
 

8 februari 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  

Combinatie van feitelijk informeren en peilen en 
toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

-Provinciale Staten informeren en consulteren over 
het instrument Termijnagenda 
-Consultatie aan de hand van de volgende vragen: 
Welke reactie (over inhoud, vorm en procedure) wil 
Provinciale Staten geven t.a.v. de Termijnagenda?  

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) 

Door middel van een presentatie geven we inzicht 
in: 
-Wat is een termijnagenda? En waarvoor is een 
termijnagenda bedoeld? Hoe helpt het Provinciale 
Staten? 
 
-Uitleg over het advies van de Raadtafel over de 
Termijnagenda door Statenlid en 
vertegenwoordiger namens de Provincie Flevoland 
aan de Raadtafel, mevrouw Muller 
 
Daarna vragen we de Provinciale Staten om een 
reactie te geven op de vorm, inhoud en procedure 
t.a.v. de Termijnagenda. Deze reactie wordt 
meegenomen bij het opstellen van een 
deelregionale reactie. De deelregionale reactie 
wordt tijdens de Algemene Vergadering van 24 
maart naar voren gebracht door gedeputeerde Jop 
Fackeldey. Voorafgaand sturen we de deelregionale 
reactie ter kennisname naar Provinciale Staten 

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

-45 minuten 

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

In december 2021 zijn de samenwerkingsafspraken 
van de Metropoolregio Amsterdam door 
Provinciale Staten vastgesteld. In deze afspraken is 
het instrument van de Termijnagenda opgenomen. 
De afspraken schrijven voor dat hiervoor een 
procedure van wensen en opvattingen gevolgd 

 
 
 
8 december 2022 
 
EBES 
 
Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam 
   
 

 
3051556 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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wordt. Op advies van de Raadtafel handhaven we 
deze procedure; tegelijkertijd is afgesproken om de 
procedure zo licht mogelijk in te richten. Daarom 
wordt gekozen voor een gecombineerde sessie van 
beeldvorming en oordeelsvorming. En brengt 
gedeputeerde Fackeldey de deelregionale reactie 
tijdens de Algemene Vergadering van 24 maart naar 
voren.  

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

-De Termijnagenda, concept 28 november 2023  
-De oplegnotitie 
-De GS nota Termijnagenda  
-Het Statenvoorstel Wensen en opvattingen over 
Termijn agenda 
 

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

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Deze reactie wordt meegenomen bij het opstellen 
van een deelregionale reactie. De deelregionale 
reactie wordt tijdens de Algemene Vergadering van 
24 maart naar voren gebracht door gedeputeerde 
Jop Fackeldey. Voorafgaand sturen we de 
deelregionale reactie ter kennisname naar 
Provinciale Staten 

  
 
  

Naam bijlage:  eDocs 

nummer: 

Openbaar in de 

zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Definitieve Termijnagenda 2023 20221126  #3051586 Ja 
Begeleidende brief Termijnagenda 20221122  #3051585 Ja 
Statenvoorstel Termijnagenda Metropoolregio 
Amsterdam 

 #3052727 Ja 

Gevraagd advies MRA Raadtafel aan MRA Bestuur over 
Termijnagenda 8 november 2022 

 #3055821 Ja 

 


