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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 23 maart 2016

Aanwezig: De dames Bax (PvdD), Boutkan (PW), Klijnstra-Rippen (VDD), Papma (D66) en Staalman
(GroenLinks).
De heren Bogerd (SGP), Boshuijzen (Senioren-^Flevoland), Bouma (CDA), Boutkan (PW), Hofstra
(Christenunie), Hopster (CDA), Janssen (PVV), Laagland (50PLUS), Van der Linden (SP), Plate (WD),
Van Ravenzwaaij (SP), Siepel (ChristenUnie), Smetsers (D66), Vulink (WD) en Wiegertjes (PvdA).
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: d e h e e r Kalk

College van GS: gedeputeerde Lodders
Afwezig:

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mw. Staalman (ziek), dhr. Siepel,
enkele leden komen later vanwege aanwezigheid bij cie. Bestuur, de heer
Smetsers is afwezig vanwege zijn recente vaderschap,

2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Besluit

Mededelingen voorzitter
vijftal
De mededeling over werkbezoek aan provincie Overijssel: de commissie vraagt
om een uitgebreid verslag

4. Overzicht Lijst van Ingekomen Stukken commissie Ruimte
Toezegging
GL vraagt aandacht voor de nr 20 statenvragen over snelle laadstations
Besluit
en vraagt de agenderingscie. Om aandacht hiervoor op de LTP
CDA en SGP vragen om aandacht van nr. 3. Gedeputeerde Lodders meldt
dat PS hierin nog een formele rol in hebben.
Commissieadvies Conform
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 23 maart 2016
Toezegging
L/j5t van Toezeggingen
Besluit
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De commissie besluit de toezegging R11 van de lijst af te voeren.
Lijst van Moties
De commissie adviseert motie op de Lijst van Moties af te voeren.

Bespreekpunten
6. Vaststellen besluitenlijst van 17 februari 2016
Toezegging
Besluit
Conform
Bespreekpunten
7. -[[
Toezegging
Commissieadvies

Mededeling agendacommissie over behandeling zienswijze OFGV

8. Hernormering Knardijk
Gedeputeerde: Raming kosten komt globaal bij de stukken voor besluitvorming.
Toezegging
Commissieadvies Vragen: Gevolgen voor Zuidelijk Flevoland bij doorbraak, promotie fietsen op
Knardijk, waarom deze breslocatie? Doorslaggevend argument. Nieuwe norm
2050. Onderbouwing van miljoenen. Raming kosten. Advies waterschap.
9. Stand van zaken Omgevingsvisie
Toezegging
Commissieadvies Vragen: toezeggingen over nieuwsbrief, voortgangsrapportage,
informatievoorziening, bezoek statenleden aan ateliers, opkomst bij ateliers,
sessies in regio, overgangsperiode Omgevingsplan naar Omgevingsvisie,
10. Zonnepark Vlotgrasweg Lelystad
Toezegging
- Dit initiatief voor een zonnepark is een eenmalig experiment; andere
initiatieven die ons bereiken zet het college 'on hold' tot er nieuw beleid voor
dit beleidsonderwerp is geformuleerd.
- De suggestie vanuit de commissie om vergunningen voor zonneparken in de tijd
te limiteren krijgt de aandacht.
Commissieadvies Hamerstuk

11. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

Kabelbaan aanleggen
Gedeputeerde: ook gelezen, niet actief bij betrokken

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.27

uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.
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Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://v/ww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

