PROVINCIE

FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
1976639

Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 13 oktober 2016

Aanwezig:

WD: de heer De Reus
PW: heer Jansen en heer Janssen
CDA: heer Bouma en heer Hopster
SP: heer Van der Linden
D66: mevrouw Papma en heer Smetsers
PvdA: heer Wiegertjes
Christenunie: heer Siepel
SOPlus: heer Laagland
GroenLinks: mevrouw Staalman
SGP: heer Bogerd
PvdD: mevrouw Bax
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
Aanvang: 14. 00 uur
Sluiting: 16.45 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mw. Klijnstra en de heren Gijsberts,
Boutkan ,Jansen, Ferdinand en Van Ravenzwaaij .
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
De voorzitter meldt dat er powerbanks zijn aangeschaft. Die kunnen tijdens de
commissie worden gebruikt. En graag na afloop weer inleveren bij de griffier.
De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Vaststellen besluitenlijst van 28 september 2016
Toezegging
De besluitenlijst van 28 september 2016 wordt conform vastgesteld.
Besluit
Commissieadvies Conform
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5. Experimentenkader 'Extra woningen op erven', gemeente Noordoostpolder
(oordeelsvorming)
Toezegging
De gedeputeerde zegt toe een tweetal zaken naar de gemeente Noordoostpolder
mee te nemen en deze terug te koppelen aan de commissie:
Aandacht in bestemmingsplan voor de last voor omliggende agrarische
bedrijven als gevolg van komst burgerwoningen: borgen via
bestemmingsplan en milieuregelgeving;
De erven die in deze Experimentenregeling worden bedoeld komen in
aanmerking voor maximaal één uitvalsweg.
Besluit
Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van GL en PW
Bespreekpunten
veiligheidsaspect irt extra toegangswegen, zorg voor kwaliteitsverbetering,
nieuwe functies in landelijk gebied, karakter van erven al of niet behouden irt
ook extra wegen, aantal woningen 4 ? inclusief bestaande woning,
evaluatiemoment, staatsteun is dat aan de orde? bijv. bij asbestschuren,
landeUjke regeling rood voor rood, tweede uitrit bij provinciale wegen wel /niet
nodig voor agrarisch verkeer, focus recreatief gebruik, grote erven met
schokbetonschuur, wijze van toepassing Experimentenkader , gevolgen voor
bedrijfsvoering omliggende agrariërs, voldoen plannen aan ladder Duurzame
Verstedelijking, benoemen van gelimiteerde gevallen, voorwaarden voor
bouwen en verbeteren van kwaliteit, mogelijkheid van overheveling van
bouwrechten, gezondheidsaspect.

6. Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland
Toezegging
Besluit
Bespreekpunten De voorzitter meldt de actuele stand van zaken procesnotitie OVF tweede fase.
7. Programmabegroting 2017
Toezegging
Visie werklocaties agenderen in de commissie voor een nadere presentatie en te
kijken hoe die gekoppeld kan worden aan de Retailagenda van gedeputeerde
Appelman.
Besluit
Bespreekpunten Bedrijfsterreinen en overcapaciteit, water, vraaggerichte programmering en nota
werklocaties, prov. retailagenda en relatie nota werklocaties en rol provincie,
communicatie water en welke ruimte voor initiatieven, toerisme en water, rol
waterschap, Delta-aanpak en financiële gevolgen. Omgevingsvisie en vervolg met
programma en omgevingsverordening en kosten, visie wonen en water: eerst
inhoud of eerst rol of andersom, ruimtegebruik in niet gebouwde omgeving zoals
ruilverkaveling, Omala en duurzaam watergebruik, verarming Flevolanders,
zorgen over bodemdaling en actieprogramma.
Almere 2.0
OFGV en risicobedrijven
8. Aanvraag luchthaven regeling zweefvliegterrein Biddinghuizen (oordeelsvorming)
Toezegging
Besluit
Bespreekstuk op verzoek van PW
Bespreekpunten Praktijk maximaal 30 vluchten per dag, veiligheid gebied, relatie met Airport
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Lelystad, opslepen, vergunning geborgd voor bepaalde tijd (email)
9. Rondvraag

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformat1e.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/bestuurorganisatle/ provinciale., staten / vergaderingen /uitzendingen/

