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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

  
4.  Omgevingsverordening provincie Flevoland 

Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
Toelichting: 
De Omgevingsverordening provincie Flevoland is gereed voor vaststelling door Provinciale Staten. 
De geldende omgevingsverordening is beleidsarm en juridisch technisch omgezet naar deze nieuwe 
omgevingsverordening. De omgevingsverordening is hiermee klaar voor de invoering van de 
Omgevingswet. Middels deze beeldvorming worden de statenleden voorbereid op besluitvorming en 
geïnformeerd over de wijzigingen die zijn gedaan ten opzichte van de ontwerpverordening. 
 

5.  Wijziging omgevingsverordening Wildbeheer 
Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
Toelichting: 
De beeldvorming moet leiden tot een besluitvorming over het aantal Wild Beheer Eenheden (hierna 
WBE) in de omgevingsverordening. Uit het advies van Hemmen blijkt dat het wenselijk is in 
Flevoland 3 a 4 WBE te hebben. In onze omgevingsverordening is dit op dit moment niet vastgelegd. 

  
6.  MRA Verstedelijkingsstrategie versie 3 
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Het Verstedelijkingsconcept, voorzien van een aparte nota van beantwoording op de ingediende 
wensen en opvattingen en een planning van het vervolgproces, worden voorgelegd aan de raden en 
Staten ter besluitvorming. Middels deze beeldvormende ronde wordt voldaan aan de in de Wensen 
en Opvattingen breed verwoorde behoefte zich uit te kunnen spreken voordat versie 3 definitief 
wordt. Definitieve vaststelling van de Verstedelijkingsstrategie vindt plaats in een 
verstedelijkingsakkoord met het nieuwe kabinet. De bijbehorende stukken worden rond 8 november 
toegevoegd. 
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Beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 24 november 2021 
 
Locatie: Digitaal via Pexip 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 
Let op! De beeldvormende vergadering gaat door na de dinerpauze.  
 
Commissievoorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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7.  Nationaal Park Nieuw Land  
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
 Toelichting: 

Bij de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land (hierna NPNL) hebben 
Provinciale Staten aangegeven periodiek geïnformeerd te willen worden over de voortgang van de 
realisatie van de visie. De beeldvorming is bedoeld om Provinciale Staten te informeren over de 
ontwikkelingen met specifieke aandacht voor de doorontwikkeling van de Marker Wadden, waarover 
Natuurmonumenten een toelichting zal geven. Ook andere partners van de provincie zullen 
aanwezig zijn om ontwikkelingen en projecten toe te lichten. 
 

8.  Natuurthermometer Markermeer/IJmeer 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

De Natuurthermometer Markermeer – IJmeer wordt uitgevoerd om inzicht te geven in de voortgang 
en ontwikkeling van het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer IJmeer 
als onderdeel van de bestuursovereenkomst RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam – Almere – 
Markermeer 2013). Tijdens deze beeldvorming wordt de stand van zaken van de realisatie van 
Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water doelen en TBES-arealen tot en met 2020 toegelicht.  
 

9.  Rondvraag 
  

10.  Sluiting 
 
   


