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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 13 januari 2016

Aanwezig: Klijnstra-Rippen (VVD), Papma (D66) en Staalman (GroenLinks).
De heren Bogerd (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Bouma (CDA), Boutkan (PVV), Hopster
(CDA), Janssen (PVV), Laagland (SOPLUS), Van der Linden (SP), Plate (WD), Siepel (ChristenUnie)
Smetsers (D66) , Van der Avoird (PvdD) en Wiegertjes (PvdA).
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: d e h e e r Kalk

College van GS: de heer Lodders en de heer Stuivenberg
Afwezig: Mevrouw Bax en de heren De Reus en Van Ravenzwaaij

Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 1 S.05 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering; de eerste vergadering van 2016. Bericht van
verhindering ontvangen van mevrouw Bax en heren De Reus en de heer Van
Ravenzwaaij. De heer van der Avoird vervangt mevrouw Bax. De heer Boshuijzen
komt later.
2. Vaststellen agenda
Besluit

Agendapunt 7a en 7b worden gewisseld. De voorgestelde agenda wordt overigens
vastgesteld.

3. Mededelingen
Er wordt door de agendacommissie gezocht naar een datum voor een bezoek aan
het waterschap. Deze heeft ons uitgenodigd voor een gesprek met de Algemene
Vergadering. 17-2 , op de avond, is wat ons betreft optie. Het onderwerp
Knardijk is ingebracht door het waterschap.
- Er wordt gezocht naar een datum voor een gezamenlijke bijeenkomst met de
raad van Almere over Almere 2.0. Gekozen zal worden voor een donderdag
omdat er dan een politieke markt in Almere zal plaatsvinden.
Besluit

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Lijst Ingekomen Stukken mbt commissie Ruimte
Toezegging
Besluit
vka
Commissieadvies vka
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5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 8 januari 2016
Toezegging
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezegging R10 te handhaven. De commissie wil de
toezegging afvoeren na voorbereiding en de invulling van deze activiteit.
Gedeputeerde Lodders geeft aan dat Flevoperspectieven van de atelliermeester
beschikbaar zijn voor het richtinggevende debat.
De commissie besluit de toezeggingen R1, R2, R3, R4, RS, R6 en R7 van de lijst af
te voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
De commissie adviseert motie R02 en R03 pp te nemen op de lijst van door
Provinciale Staten af te voeren moties.
Bespreekpunten
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6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Besluit
vka •• •
Bespreekpunten Geen opmerkingen
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7. Oordeelsvormende agendapunten
a.
Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland
Toezegging
-Commissieadvies Er wordt een presentatie verzorgd door dè heer Verdaas.(Deze wordt voor u bij
de stukken gevoegd) Graag de volgende commissievergadering een nader voorstel
over inzet van commissie bij activiteiten atelierfase.
Statenleden kunnen actief betrokken worden bijv.' gastredacteur of bij
deelname van een komend atelier. Contact kan via.email en telefoon die
op de website van atelier staan vermeld.
Agenda en relevante data ontvangt u nog.
Wens yan het bréngen, van een werkbezoek aan andere provincie wordt
genoteerd.
7 Een ander soort rapportage naar commissie en PS.
- . Bereiken van unasuals suspects
Evaluatie van omgevingsplan
Food en agri sector (Fresco)
Alle informatie treft u aan op de website.
Op 17-2 volgt ter bespreking een nadere invulling van de commissie-activiteiten
orhgevingsvisie.

b.
Zienswijze
(OFGV)
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten

8. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

aegrotingswijziging 2016 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Hamerstuk
ICT en financiën, rol van gemeente Lelystad, relatie met ICT en budget
vrijgemaakt voor Omgevingswet

-Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
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9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur. Aansluitend is het werkbezoek
aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl7Vergaderingen. •
;
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live,terug te zien op: http: / / wvw.flevoland.ni/bestuur- :
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

