PROVINCIE

FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
1908616

Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 11 mei 2016

Aanwezig: De dames Bax (PvdD), Papma (D66) en Staalman (GroenLinks).
De heren Bogerd (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Bouma (CDA), Hopster (CDA), Janssen
(PW), Laagland (SOPLUS), Van der Linden (SP), Plate (WD), Siepel (Christenunie), Smetsers (D66),
Vulink (WD) en Wiegertjes (PvdA).
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk

College van GS: gedeputeerde Stuivenberg (agendapunt 5) en gedeputeerde Lodders
Afwezig: Van Ravenzwaaij (SP), Boutkan (PW), Hofstra (Christenunie), mw. Boutkan (PW), Klijnstra-Rippen (VDD)

Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 17.39 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Ravenzwaaij en de heer
Boshuijzen (komt later).
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
1.

Er Is op 23 mei vanaf 18.00 uur een volgende statenacademie voor PS.
Deze gaat over de wet gemeenschappelijke regelingen en de rol van PS
daarbij. De gemeenschappelijke regeling van de OFGV komt daarbij ook
als voorbeeld ter sprake. U heeft daar als commissie eerder zelf om
verzocht.
2. Ik heb vanuit de commissie Bestuur het verzoek gekregen na te gaan
welke 2 commissieleden ons zouden willen vertegenwoordigen In de
werkgroep Europa.
Conclusie: Enige verwarring. De leden Papma, Vulink en Hopster worden
aangemeld voor deelname aan de werkgroep Europa. Griffie sluit dit kort
en zoekt verwarring uit. (NB Vanuit Ruimte zijn uiteindelijk de leden
Hopster en Papma aangemeld. De heer Vulink participeert al vanuit cle.
Duurzaamheid).
3. Er wordt momenteel invulling gegeven aan de integrale commissie over
de Omgevingsvisie Flevoland. Daarover is vanavond nog een
agendacommissie. De agendacommissie en de portefeuillehouder komen
binnenkort met een nadere invulling daarvoor.
Besluit
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4. Vaststellen besluitenlijst van 20 april 2016
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 20 april 2016 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies Conform
5. Bespreking Jaarstukken 2015
Toezegging
De commissie zal in het vierde kwartaal 2016 over de uit te werken
voorkeursscenario's Rijksvastgoed worden geïnformeerd door gedeputeerde
Lodders.
Gedeputeerde Lodders zal het persbericht/link over de wensen van gebruikers
over de Omgevingswet die hij onlangs aan de DG's heeft verstrekt aan de
commissie doen toekomen.
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat hij met een mededeling komt met evaluatie
over het 'nieuwe bermbeheer en het maaibeleid (bijenvriendelijk' aldus PvdD)
waarbij eveneens wordt ingegaan op de wijze waarop dit is geregeld en welke
resultaten dat geeft. (NB Deze toezegging wordt bij commissie Economie
afgedaan.)
Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat schriftelijke beantwoording volgt op de
vraag over de exploitatie van DEON gelet op het lage rentepercentage. (NB Deze
wordt via commissie Bestuur afgedaan; is daar ook gesteld)
Commissieadvies

Bespreekstuk
Bespreekpunten: indicatoren, PAS, intensieve veehouderij. Rijksvastgoed,
Zuiderzeelijngelden (vertraging). Investeringsprogramma's met uitstel en
vertraging (naar voren gehaalde programma's?, herstructureringsprojecten,
wonen en wachtlijsten, zonne-energie, milieuvriendelijke aanpak Gooiseweg,
6. Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland
Toezegging
Commissieadvies Afgesproken wordt dat de ateliermeester de adviezen vanuit de eerste fase op 15
juni worden overhandigd aan de voorzitter van de commissie Ruimte. De
voorzitter benadrukt dat dit in digitale vorm dient en behapbaar in verband met
de Tafeltjessessie op de 22 ste juni.
Bespreekpunten
Regiobijeenkomsten ook met 'unusual suspects' en op de avond , 7
perspectieven, missende verbindingen met Utrecht,
7. Verordening o p de Fysieke Leefomgeving (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies Beeldvorming Is voldoende om naar volgende stap van oordeelsvorming op 15 juni
toe te gaan.
8. Hernormering Knardijk
Toezegging
De commissie z a l , worden betrokken bij het maatschappelijke proces dat zal
gaan komen en worden uit nodigen om een keer mee te praten. (NB Door griffie
toegevoegd aan LTP van de commissie.)
Commissieadvies Bespreekstuk (50 PLUS beraadt zich)
Bespreekpunten
Scenario's met name optie 2, financiële gevolgen, geen robuuste
verbindingszone, sturende rol provincie in het interactieve maatschappelijke
proces, advies van waterschap, recreatieve gebruik, kunstwerk, 40.000,- euro,
suggesties voor partijen te betrekken bij komende proces, koesteren van
landmark, ontwikkelingsrulmte voor natuur.
9. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

Siepel: informeel moment plannen eind van het jaar om eigen functioneren te
bespreken als commissie. Commissie: akkoord. Agendacommissie komt met een
voorstel (NB Door griffie toegevoed aan LTP van de commissie).
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10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.39 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/beslu1tenliisten/.
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/bestuurorganisatie/ prov1nciale_staten / vergaderingen / uitzendingen /

