
  
  A g e n d a  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 29 november 2017    
  
5.  Beleidsarme omzetting  beleid en regelgeving fysieke leefomgeving 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 
 Toelichting 

Op 29 november heeft uw commissie een beeldvormende presentatie gehad.  Aansluitend wordt 
vandaag oordeelsvormende gesproken over een aantal richtinggevende uitspraken. Dat vindt plaats 
aan de hand van het statenvoorstel dat zal worden nagezonden.  
 

6.  Terugkoppeling bijeenkomst Werklocaties d.d. 30-11-2017  
 Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 
 Toelichting 

Op 30 november jongstleden vond het congres transitie Flevolandse Werklocaties plaats. We hebben 
vastgesteld dat een bescheiden aantal statenleden aanwezig is geweest. De daar gehouden 
presentatie door de heer Nijboer treft u hierbij aan. Dat geldt ook voor de nieuwe Ladder voor 
duurzame verstedelijking, gepresenteerd door de heer De Kort. Afgesproken is dat de commissie na 
het congres kan terugkijken op het gehouden congres en op evt. vervolgstappen. 
 

7.  Stand van zaken Omgevingsvisie (derde fase) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 
 Toelichting 
 U wordt middels een presentatie meegenomen in de actuele stand van zaken rondom de eerder door 

u vastgestelde startnotities (derde fase). Ter uwer informatie is het Statenvoorstel Startnotities 
inclusief de bijlagen toegevoegd zoals u die op 8 november 2017 heeft vastgesteld in PS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2167323 

*2167323* 
 
Statencommissie Ruimte van 17 januari 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 18.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 
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8.  Voortgang Rijksvastgoedagenda Flevoland 

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Lodders) 
Toelichting 
U heeft via de LIS een mededeling ontvangen over voortgang  Rijksvastgoedplannen Flevoland najaar 
2017. In deze rapportage staan de 11 dossiers beschreven waarbij het Rijksvastgoedbedrijf in de 
provincie Flevoland betrokken is. De dossiers zijn zeer uiteenlopend van aard. De rapportage draagt 
bij aan een betere afstemming en coördinatie van de diverse dossiers. 
De voortgangsrapportage zal input zijn voor het eerstvolgende bestuurlijke overleg tussen provincie 
en Rijksvastgoedbedrijf. Na een korte presentatie volgt een bespreking met uw commissie. 

  
9.  Rondvraag 

  
10.  Sluiting 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering  
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland. 
   


