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Memo Beeldvorming bouwstenennotitie Flevoland 
natuurinclusief 

Datum beeldvorming 
 

8 februari 2023 / 15 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  

Feitelijk informeren; de commissie wordt 
geïnformeerd over vervolgacties waarmee de 
natuurinclusieve doorontwikkeling van de 
provinciale beleidsthema’s vormgegeven kan 
worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
motie “Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal 
beleid”. In de presentatie wordt ingegaan op 
voorbeelden van acties die al gestart zijn. 
 
Peilen & toetsen; aan de commissieleden wordt de 
gelegenheid geboden om te reflecteren op de 
acties die in de bouwstenennotitie gepresenteerd 
worden. Deze input kan dan worden meegenomen 
bij de verdere concretisering van deze acties. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Laten zien hoe de transitie naar een 
natuurinclusieve samenleving handen en voeten 
kan krijgen, wat dit kost en wat het oplevert.  

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 gevolgd door een discussieronde 
met a) gelegenheid voor vragen en b) de kans om 
input te leveren op de voorgestelde acties. 

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

60 minuten 

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

De bouwstenennotitie is onderdeel van het 
Programma Flevoland Natuurinclusief. De start van 
dit programma is op 22 september 2021 besproken 
in een beeldvormende ronde. Daarna is het 
inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief 
beeldvormend besproken (op 18 mei 2022). De 
bouwstenennotitie omvat een verdere uitwerking 
van een selectie van ideeën uit het 
inspiratiedocument.   

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

Bouwstenennotitie Flevoland natuurinclusief 

 
 
 
3 januari 2023 
 
CZ 
 
Memo Beeldvorming bouwstenennotitie Flevoland natuurinclusief 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Beleidsmedewerker natuur, portefeuillehouder 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

De bouwstenennotitie is de inhoudelijke basis voor 
verdere natuurinclusieve beleidsontwikkeling en 
kan als input dienen bij de 
coalitieonderhandelingen van maart 2023 
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