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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  OFGV kennismaking en traject actualisatie beleidskader VTH en jaaropdracht 2023  
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw van Gaal) 
 Toelichting: 

Op 31 augustus 2022 is in de commissie RND bij de bespreking van het statenvoorstel zienswijze 
bestemming jaarrekening resultaat 2021 en de derde begrotingswijziging 2022 hierom door leden 
van de commissie verzocht en door gedeputeerde mw. Smelik hierop een toezegging gedaan. 
Tijdens deze beeldvorming wordt kennis gemaakt met de OFGV en wordt er geïnformeerd over de 
wijze waarop de staten input kunnen geven bij de actualisatie van het beleidskader vergunningen, 
toezicht en handhaving (VTH) van de OFGV. Tot slot kunnen zij vragen stellen over de jaaropdracht 
2022 in relatie tot een te maken jaaropdracht 2023. 
 

5.  Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting provinciale coronamiddelen  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting: 

Tijdens de Statenvergadering van 16 februari 2022 is door de gedeputeerde Appelman gemeld dat 
Almere een aanvraag op het Corona noodfonds heeft gedaan. Hier is aangegeven dat PS expliciet bij 
de besluitvorming zal worden betrokken. Op 12 oktober 2022 is de eerste beeldvormende ronde 
geweest op basis van een presentatie en een 1e ronde vragen over de presentatie. De stukken waren 
op dit moment echter nog niet beschikbaar. De commissie heeft gevraagd de beeldvorming op een 
volgend moment met stukken te hervatten. Middels deze beeldvorming wordt daaraan voldaan.  

  
6.  Verkenning projectplan windplan west  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

Provinciale Staten hebben met de Motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ het college 
opgedragen om het projectplan voor Windplan West aan PS voor te leggen. Om tot een projectplan 
te komen vragen de initiatiefnemers de ruimte om te onderzoeken hoe een haalbare businesscase 
mogelijk is (bijvoorbeeld door een aanpassing van het projectgebied of de saneringsopgave). Deze 
beeldvorming wordt gestart met informatie over de huidige stand van zaken van Windplan West 
door de initiatiefnemers (samen met raadsleden van Gemeente Lelystad). Hierna zal in een gesprek 
bij statenleden hun reactie worden gepeild en getoetst. 
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7.  Motie 'Niet meer windmolens in Flevoland'  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

Op 14 juli 2016 hebben Provinciale Staten (PS) het Regioplan vastgesteld. Op 13 juli 2016 hebben PS 
een motie aangenomen geen nieuwe projectgebieden (zoals aangegeven in het Regioplan) aan te 
wijzen, dan nadat hier eerst overleg met PS heeft plaatsgevonden. Het doel van deze beeldvorming 
is om met Provinciale Staten in gesprek te gaan of de voorgestelde uitwerking van de motie 
voldoende is. Door middel van peilen en toetsen kunnen de statenleden hun reactie geven.   
 

8. 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Dit betreft een doorgeschoven onderwerp van 28 september. Op 22 juni jl. zijn de commissieleden 
op de hoogte gebracht van de actualiteiten op Rijksniveau en in de regio. Door de commissieleden 
is aangegeven graag in het najaar mondeling geïnformeerd te willen worden over de 
geactualiseerde routekaart en de stappen die zijn gezet voor het komen tot afspraken met het Rijk 
over de woningbouw in Flevoland. Middels deze beeldvorming wordt daar invulling aan gegeven. 

  
9. Rondvraag 

  
10. Sluiting 

 
 
 

 

 


