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Beeldvormende sessie (vanaf 15:30 uur): 
 
1.  Opening 
  
2.  Briefing Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (tot 16:30 uur) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 
 Begin 2020 is het Stappenplan Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof door Gedeputeerde Staten van 

Flevoland vastgesteld. Graag informeren zij u regelmatig over de voortgang van deze gebiedsgerichte 
aanpak door middel van briefings. Deze briefing is de tweede in een reeks van drie tot aan het 
zomerreces. 

  
3.  Leefbaar platteland (gezamenlijk met EMS, in virtuele commissiekamer van EMS) 

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
Toelichting: 

 Begin 2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de afronding van de Agenda Vitaal Platteland 
en het Fonds leefbaarheid, dat daar een onderdeel van is. 
In het Coalitieakkoord 2019 – 2023 is de ambitie opgenomen om een vervolg te geven aan het Fonds 
Leefbaarheid via Leefbaar Platteland. Hiervoor is een bedrag van € 2 miljoen opgenomen. In deze 
beeldvormende sessie wordt u geïnformeerd over de manier waarop Leefbaar Platteland wordt 
uitgewerkt. 

  
4.  Nationaal Park Nieuw Land en Oostvaardersoevers (vanaf 17:00 uur) 

Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
Toelichting: 

 Nationaal Park Nieuw Land heeft sinds anderhalf jaar de status van ‘nationaal park’. Inmiddels 
bouwen provincie Flevoland samen met haar partners aan de natuurontwikkeling, natuurbeleving, 
onderzoek, educatie en marketing & communicatie. 
Op 8 mei a.s. start een zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Oostvaardersoevers. In deze notitie worden onder meer 3 onderzoeksalternatieven gepresenteerd 
over hoe de binnendijkse moerassen en oeverzones gekoppeld kunnen worden aan het Markermeer 
waarbij de waterveiligheid van Zuidelijk Flevoland geborgd blijft. In deze beeldvormende sessie 
wordt u geïnformeerd over de onderzoeksalternatieven. 

  
5.  Sluiting 

  
  

 
 

 

2592821 

*2592821* 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 6 mei 2020 
 
Locatie: Digitale beraadslaging 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heren Thomassen en Ismaili Alaoui 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
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Oordeelsvormende commissie (vanaf 19:00 uur): 
 
 
1.  Opening 

 
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 15 april 2020 

  
5.  Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
 Toelichting: 
 Op 15 april is het Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen 

beeldvormend besproken. Tijdens deze oordeelvormende ronde kunt u standpunten met betrekking 
tot het rapport van professor dr. Stout e.a. wisselen. Besluitvorming zal op 27 mei a.s. plaatsvinden. 

  
6.  Tweede wijziging omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) 

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer De Reus) 
Toelichting: 

 In 2019 hebben Provinciale Staten het ontwerp van de Eerste wijziging van het Omgevingsprogramma 
Flevoland (luchtvaart) vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Voorgesteld wordt de Tweede 
wijziging vast te stellen en in werking te laten treden op een door gedeputeerde staten te bepalen 
tijdstip, waarbij de inwerkingtreding niet eerder zal geschieden nadat de Minister het besluit over de 
komst van groot handelsverkeer heeft bekrachtigd. 

  
7.  Vaststelling bod in concept-RES Flevoland 

Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting: 

 Voorstel is om ‘Het Flevolandse Bod’ uit de concept-RES Flevoland vast te stellen als zijnde de 
inbreng in het Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland. Het betreft 4,76 TWh aan 
hernieuwbare energie op basis van het vastgestelde beleid bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan 
Wind) en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk gebied. Het bod is 13,5% van de landelijke 
opgave. Daarnaast is het voorstel inwoners actief te betrekken bij de grootschalige opwek en 
warmtetransitie en dit uiterlijk in de RES 1.0 uit te werken. Hierbij is de ‘participatieladder’ het 
uitgangspunt. 

  
8.  Rondvraag 

  
9.  Sluiting 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 3 
 
 
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. 

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