Memo
Registratienummer:

1982020
Datum

24 oktober 2016
Aan

de (burger) leden van Provinciale Staten
Afdeling

*1982020*

BDO
Van

mr. A.A.G.E. Wolf
Doorkiesnummer

0320 265278
Betreft

Toelichting presentatie beeldvormende ronde commissie Bestuur
van 9 november 2011 over totstandkoming HFA en Batavialand
Afschrift

Opmerkingen

Geachte (burger)leden van de Statencommissie Bestuur,
Bij mededeling van 11 oktober 2016 nummer 1977303, hebben wij u gevraagd een extra
beeldvormende ronde van uw commissie Bestuur te beleggen, aangaande de omvorming van de
gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land in de gemeenschappelijke regeling Het
Flevolands Archief en de daaraan verbonden besluiten, onder andere met betrekking tot de
totstandkoming van Batavialand. U heeft besloten om op 9 november aanstaande deze extra
beeldvormende ronde plaats te laten vinden. Als verantwoordelijk gedeputeerde ben ik blij dat ik u
dan over dit complexe dossier uitvoerig kan informeren.
De beeldvormende sessie
Tijdens deze commissievergadering zal aan de hand van een door de portefeuillehouder
gedeputeerde Rijsberman en de heer Waaijenberg te geven presentatie, een toelichting worden
gegeven op de inhoud en het proces van het statenvoorstel “Totstandkoming gemeenschappelijke
regeling Het Flevolands Archief en Batavialand (nummer 1950814)”. Dit statenvoorstel wordt
geagendeerd voor de oordeelsvormende ronde van uw commissie op 23 november 2016.
Informatieverstrekking; verzending stukken.
De complexheid van dit dossier zit hem deels ook in het feit dat er diverse (overheids)partners bij
betrokken zijn, die ieder haar eigen besluitvormingsprocessen hebben. Afgesproken is dat iedere
partner dat eigenbesluitvormingsproces ordentelijk kan doorlopen (in college’s van B&W en in het
DB van het Waterschap) alvorens de onderliggende stukken door te sturen (en openbaar te maken).
Op 7 november zal het Waterschap een besluit nemen. Daardoor kunnen de onderliggende stukken,
voorzover openbaar, niet eerder aan uw Staten worden toegezonden dan 8 november a.s.
Wij realiseren ons dat dit heel kort is op de oordeelsvormende sessie, maar wilde u deze stukken
toch zo snel als mogelijk aan u doen toekomen. Wij zullen de stukken vergezellen van een
leeswijzer, waarmee u makkelijker door de grote hoeveelheid informatie wegwijs wordt.

