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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 7 oktober 2015 

Aanwezig: De heren Plate (VVD), Bouma (CDA),Bogerd (SGP), Van der Linden (SP), Van Ravenzwaaij 
(SP), Boutkan (PVV), Janssen (PVV), Siepel (Christen Unie), Smetsers (D66), Boshuijzen 
(Senioren-HFlevoland)), Wiegertjes(PvdA),Laagland (50PLUS), Hopster (CDA) De dames Klijnstra(WD) 
,Papma (D66),Staalman (Groen Links), Bax (Partij voor de Dieren) 

Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: de heer Lodders 

Afwezig: De heren Hofstra (CU) en De Reus (WD), mevrouw Boutkan (PW) 

Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 17.00 uur 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Besluit Er zijn geen mededelingen. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 9 september 2015 
Toezegging 
Besluit De besluitenlijst van 9 september 2015 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 

5. Vaststellen partiële herziening Omgevingsplan Water 2015 
Toezegging Er komt uiterlijk 1 december 2015 een mededeling naar PS over de stand van 

zaken van bodemenergiesystemen. 
Besluit Hamerstuk 
Bespreekpunten Afstemming met landelijk waterplan, actualisering omgevingsvisie, verdroging en 

vernatting, bodemdaling en vernatting, actieprogramma bodem en water 
(Schokland), aanpassen peilbesluiten, voorlichting aan burgers en taak provincie, 
beleid van boren in gebieden met grondwater, wel/niet peilverhoging IJsselmeer, 
normering, scheiding groen-grijs, gewasbeschermingsmiddelen, 
bodemenergiesystemen, kwelwater, motie PvdD Fauna-uittreedpaden, 
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Noorderpiassen en Weerwater, Knardijk, archeologie, 

6. Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat er circa tweewekelijks een atelierbericht 

verschijnt. 
De gedeputeerde zegt toe de mogelijkheid van de Crisis- St Herstelwet voor het 
vervolg van OVF proces nauwlettend in de gaten te houden 
De gedeputeerde zegt toe dat voor 28 oktober inzicht zal worden gegeven in de 
verdeling en onderbouwing van de middelen (1 min. Euro); daarin treft u ook 
informatie over de Inschatting van de kosten voor de ateliermeester aan. 
De gedeputeerde zegt toe dat er op 9 december informatie zal worden verstrekt 
over de Omgevingswet (beeldvormende sessie). Griffie: inmiddels afgestemd en 
opgenomen in de LTP. 
De gedeputeerde herbevestigt de eerdere toezegging van oud-gedeputeerde 
Gijsberts over aandacht voor het thema landschap In de nieuwe Omgevingsvisie. 
De voorzitter geeft aan dat de commissie een actieve rol wil van PS en een 
meerderheid wil een specifieke werkvorm/werkgroep. Er bestaan nog 
verschillende beelden over opdracht en vorm. Zij stelt voor dat een werkgroep 
vanuit de commissie bestaande uit de leden Plate en Siepel met een nader 
bespreekstuk over de actieve rol van PS in het proces van totstandkoming OVF 
komt. Griffie en projectleider ondersteunen daarbij. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
Bespreekpunten De gedeputeerde meldt dat Co Verdaas, oud-gedeputeerde van Gelderland, 

ateliermeester zal zijn tijdens fase 1 van de totstandkoming van de 
Omgevingsvisie Flevoland. ' 

7. Rondvraag 
Toezegging 
Bespreekpunten D66 stelt een vraag nav de besluitenlijst van GS, de financiële bijdrage en de 

zondagssluiting van het Informatiecentrum Wind van fam. Renne. De 
portefeuillehouder schetst de discussie die hierover heeft plaatsgevonden In de 
gemeenteraad van de Noordoostpolder. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur- 
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


