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Beeldvormende sessie (RND) 
  

 
1.  Opening  
   
2.  Stichting De Lelystadse Boer 

Tijd: 60 minuten 
 

 (Portefeuillehouder nvt) 
 

 

3.  DE-on jaarverslag 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder Fackeldey) 
 

 

4.  Sluiting 
 
 

 

 
Oordeelsvormende Statencommissie (RND) 
 
 
1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Afdoening Lijst Moties 

Tijd: 10 minuten 
(Diverse Portefeuillehouders)  
Toelichting  
Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat moties kunnen worden afgevoerd (zie kolom 
‘advies portefeuillehouder’). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden 
vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten. De betreffende moties worden 
mondeling (a.d.h.v. de nummers) tijdens de vergadering opgenoemd. 
 

5.  Afdoening Lijst Toezeggingen 
Tijd: 10 minuten 
(Diverse Portefeuillehouders) 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) van 4 maart 2020 
Locatie: Maatschap Florissen, Knooplaan 13, Dronten en Provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15:30 – 17:30 uur – Beeldvormende sessie bij Maatschap Florissen 
Tijd: 19:00 – 20:30 - Oordeelsvormende commissie in de Statenzaal 
 
Commissievoorzitter: de heer Ismaili Alaoui 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
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Toelichting 
Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat toezeggingen zijn afgedaan (zie kolom ‘advies 
portefeuillehouder’). Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus 
niet meer formeel naar Provinciale Staten. De betreffende toezeggingen worden mondeling (a.d.h.v. 
de nummers) tijdens de vergadering opgenoemd. 
 

6.  Gelegenheid om gehoord te worden over een partiële herziening van het Rijksinpassingsplan 
Windpark Zeewolde 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting: 
Gemeente Almere is voornemens de nieuwe regeling voor slagschaduw te vertalen in het 
bestemmingsplan Oosterwold. Dit kan zij niet voordat het Rijk heeft verklaard dat de gemeente het 
onderliggende bestemmingsplan mag aanpassen. Uw Staten worden met dit Statenvoorstel gehoord 
over de partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde. 
 

7.  Mandatering GS in kader planologische procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting: 
Om de aanleg van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland planologisch mogelijk te maken, 
moet er een (nieuw) Inpassingsplan met bijbehorende Milieueffectrapportage (MER) worden 
opgesteld en moeten de daarbij behorende procedures opnieuw worden doorlopen. Uw Staten 
worden gevraagd Gedeputeerde Staten te mandateren de notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te 
stellen en voor inspraak vrij te geven en de antwoordnota vast te stellen én het MER vast te stellen 
en voor inspraak vrij te geven. Door deze mandatering kan het Inpassingsplan nog dit jaar aan 
Provinciale Staten voorgelegd worden ter vaststelling.  
 

8.  Rondvraag 
  

 
9.  Sluiting 

 
 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  IPO Stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn) 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-bac-stukken/2020/31-
december/00:00 

  
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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