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Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

  
Naam commissie 
 

Statencommissie Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

Monitoring natuurkwaliteit en trend van 
weidevogels in Flevoland 

Datum beeldvormende ronde 
 

16 januari 2019 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

Gelet op regelmatig terugkerende vragen over de 
kwaliteit van de natuur heeft de afdeling RE in de 
Statencommissie Duurzaamheid van woensdag 4 
april 2018 aangeboden een presentatie te houden 
over de monitoring van de kwaliteit van de 
Flevolandse natuurgebieden. Hierop volgde vanuit 
de Staten ook de vraag over de trend van 
weidevogels in Flevoland.  
 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde 
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een 
filmpje.) 
 

Feitelijk informeren 
De Staten stelden voor een veldbezoek in te 
plannen. Dit veldbezoek stond gepland op 9 juli 
2018, maar ging niet door i.v.m. het aantal 
aanmeldingen.  
 
In de Statencommissie Duurzaamheid van 5 
september 2018 hebben de Staten de voorkeur 
uitgesproken om het onderwerp beeldvormend in 
de commissievergadering mee te nemen.  
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

- 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

Presentatie  

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 
 

30 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 

Nicky Stegenga (beleidsmedewerker RE) 
Jasper Buijs (beleidsmedewerker RE) 

 
 
 
19 december 2018 
 
SGR 
 
Monitoring natuurkwaliteit en trend van weidevogels in Flevoland 
 
 
H. Hofstra, J.H. Sweers, J. Visbeen  
 
 
 

 
2357111 

 

 

 



 Memo  
 B e e l d v o r m e n d e  r o n d e  

 

 Bladnummer 

 2 
 
 
 

 
Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Ja 

Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 
 

Informeren. 

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

- 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


