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Beeldvormende sessie (van 15:30 tot 17:00 uur): 
 
1.  Opening 
  
2.  Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen 

Tijd: 90 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
Toelichting: 
Provinciale Staten hebben op 11 juli 2018 het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen vastgesteld 
en daarbij een amendement aangenomen nader onderzoek te laten verrichten naar de 
mogelijkheden van anticonceptie om het aantal grote grazers te reguleren en Provinciale Staten te 
informeren over de resultaten voordat wordt overgegaan tot afschot (amendement D). Tevens is bij 
motie (nr. 8) het college opgedragen uiterlijk in oktober 2019 Provinciale Staten nader te informeren 
over de planning wanneer Gedeputeerde Staten de door Van Geel geadviseerde nadere verkenning 
voor het toekomstig beheer zal uitvoeren, waarbij tevens de mogelijkheden van anticonceptie 
worden betrokken. 
Het doel van deze beeldvormende sessie is om informatie op te halen over het rapport van professor 
dr. Stout e.a. 
 

3.  Sluiting 
 
 
 
Oordeelsvormende commissie (vanaf 19.00 uur): 
 
1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

 
4.  Vaststellen besluitenlijsten RND van 4 maart 2020 
  
5.  Omgevingsverordening 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
 Toelichting: 

Op 11 december 2019 is een beeldvormende ronde gehouden over het doorontwikkelen van de 
geldende Omgevingsverordening Flevoland tot een omgevingsverordening die voldoen aan de eisen 
van de Omgevingswet. Het voorstel is om de Omgevingsverordening provincie Flevoland inclusief 
bijlagen in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen. Ook de vaststelling in ontwerp van het 
Delegatiebesluit is onderdeel van het voorstel. 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 15 april 2020 
 
Locatie: digitale beraadslaging  
Tijd: 15.30 – 20:30 uur  
 

Commissievoorzitter: de heer Ismaili Alaoui 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
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6.  Programma Stikstof 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
Het voorstel is om € 1.655.000 beschikbaar te stellen voor de bemensing van de 
programmaorganisatie stikstof en voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in 2020. 
 

7.  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. In de 
commissievergadering van 4 maart is hierover gesproken. Het Statenvoorstel is vervolgens als 
bespreekstuk op de PS-vergadering van 25 maart gezet. Deze PS-vergadering is echter geannuleerd. 
Besloten is dit onderwerp nogmaals in de commissie te bespreken. 
 

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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