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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Gijsberts en de heer Plate 
PVV: de heer Boutkan, de heer Jansen en de heer Janssen 
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens 
SP: de heer Van der Linden en de heer Van Ravenzwaaij 
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers 
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: de heer Hofstra en de heer Siepel 
50Plus: de heer Laagland 
GroenLinks: mevrouw Staalman 
SGP: de heer Bogerd 
PvdD:  
Senioren+Flevoland: -- 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: de gedeputeerden Lodders en Meijer 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  dhr Boshuijzen, mw. Staalman, mw. 

Bax. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 - Mini symposium 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 24 mei 2017  
Besluit De besluitenlijst van 24 mei 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Lange termijn planning 
Toezegging  
Commissieadvies -- 
 
6. Lijst van moties en toezeggingen 
Toezegging  
Commissieadvies Zij adviseert de toezeggingen R18, R19 en R22 af te voeren. 

De lijst moties is momenteel leeg. 
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7. Lijst van Ingekomen Stukken Ruimte 
Toezegging -- 
Commissieadvies -- 
 
8. Aanpassing programmagelden ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) – 

oordeelsvormend  
Toezegging Gedeputeerde: Er vindt een presentatie plaats over de projecten in de pijplijn na 

het zomerreces. Gesuggereerd wordt de raden van Noordoostpolder en Urk 
daarvoor uit te nodigen. 

Commissieadvies hamerstuk 
 
9. Stand van zaken Omgevingsvisie FlevolandStraks (Terugkoppeling begeleidingscommissie 

Omgevingsvisie op onder meer Flevoland Top) 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. Voortgang wordt de volgende keer gedeeld. 
 
10.  Nieuw Beleid Waterveiligheid – oordeelsvormend  
Toezegging -- 
Commissieadvies hamerstuk 
 
11. Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving 

(startnotitie) – oordeelsvormend  
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk (verzoek PVV) 
 
12. Verlenging Oosterwold – oordeelsvormend  
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van PVV 
 
13. Rondvraag 
 Bouma- bijeenkomst zonne-energie na zomerreces. Deze wordt voorbereid door 

de statenleden Bouma, Plate, Papma en Bogerd. De griffier wordt verzocht te 
ondersteunen, en stemt af met ambtelijke organisatie. 
Bogerd – Instellingsbesluit waarom in cie. Bestuur? Voorzitter: bestuurlijke 
aangelegenheden worden in cie. Bestuur behandeld. 
Siepel – OFGV cie. onderzoeksvoorstel evaluatie. Gedeputeerde meldt: wij 
starten onze werkzaamheden na de zomer. 

 
14. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om       uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
     

 


