
  
  Agenda 

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
   
4.  Evaluatietraject Omgevingsvisie (Integraal – virtuele vergaderlocatie EMS)  
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

Toelichting: 
De Omgevingsvisie is het instrument waarmee de Staten bepalen hoe de ontwikkeling van Flevoland 
eruit moet zien. Hoe functioneert dit instrumentarium (inclusief Omgevingsverordening en 
Omgevingsprogramma)? U krijgt inzicht in het proces en uw rol rondom het sturingsdocument 
“Omgevingsvisie 2030 en verder” en de afwegingen die in het kader van de huidige dan wel nieuwe 
opgaven moeten worden gemaakt. 

  
5.  Wijzigen Omgevingsverordening Flevoland in verband met verbetering verbod op bodemverstoring 

in grondwaterbeschermingsgebieden  
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
Toelichting: 

 Door uitstel van de Omgevingswet blijft de geldende omgevingsverordening langer van kracht. De 
voorgestelde wijziging betreft een reparatie van deze omgevingsverordening zodat er gewerkt kan 
worden met een betere omgevingsverordening tot aan de invoering van de Omgevingswet.  
Er wordt een korte presentatie gegeven over de voorgestelde wijziging waarna de Statenleden 
vragen kunnen stellen. 
 

6.  Bijpraatsessie Stikstof 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

Tijdens deze beeldvormende sessie wordt de commissie bijgepraat over de laatste stand van zaken 
ten aanzien van het in februari 2021 vastgestelde Aanpak Stikstof in Flevoland en actuele 
ontwikkelingen rondom stikstof. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde: de 
stikstofbank, het gebiedsproces, de legalisering van PAS-melders en recentelijke rechterlijke 
uitspraken. 
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Beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 1 september 2021 
 
Locatie: Digitaal (d.m.v. ‘Pexip’, met virtuele vergaderlocatie commissie RND) 
Tijd: 15.30 – 18.00 uur + 19.00- 23.00 uur (doorlopende agenda) 
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7.  Randstedelijke Rekenkamerrapport: Bron van Bescherming  
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
 Tijdens deze beeldvormende sessie wordt een korte presentatie gegeven door de Randstedelijke 

Rekenkamer over het rapport ‘Bron van Bescherming’. Na deze presentatie kunnen de Statenleden 
vragen stellen over het uitgevoerde onderzoek en de resultaten.  
 

8.  Rondvraag 
  

9.  Sluiting 
 


