Agenda
Registratienummer:
2434929

*2434929*
Integrale ad hoc commissie van 19 juni 2019

Locatie: Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad
Tijd: 15.30 - 22.00 uur
Commissievoorzitter: mevrouw Smeels
Commissiegriffier: mevrouw Van Zwam

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Vaststellen besluitenlijst van de Integrale ad hoc commissie van 15 mei 2019

5.

Zomernota 2019 (oordeelsvormend)
Tijd: 15.45 – 16.15 uur
(Portefeuillehouder de heer Hofstra)
Toelichting:
Via de Zomernota rapporteert het college over de uitvoering van de programmabegroting 2019. De
stukken zijn nagezonden, zie memo agendacommissie.

6.

Perspectiefnota 2020-2023 (oordeelsvormend)
Tijd: 16.15 – 18.00 uur
(Portefeuillehouder de heer Hofstra)
Toelichting:
In de Perspectiefnota schetst het college het actuele financiële meerjarenperspectief, maar doet
geen voorstellen voor de invulling van de ruimte. Dit zal (naar verwachting) plaatsvinden via het
coalitieakkoord. De stukken zijn nagezonden, zie memo agendacommissie.

7.

Geitenstop - Vaststellen Eerste wijziging Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening
Flevoland Geitenhouderijen (oordeelsvormend)
Tijd: 19.00 – 19.45 uur
(Portefeuillehouder de heer de Reus)
Toelichting:
Op 30 januari 2019 hebben uw Staten het voorbereidingsbesluit voor de geitenstop vastgesteld. Gelet
op de Wet ruimtelijke ordening moet het voorbereidingsbesluit binnen zes maanden zijn uitgewerkt
in beleid en regelgeving van de provincie, resp. het Omgevingsprogramma Flevoland
(Omgevingsprogramma) en de Omgevingsverordening Flevoland (Omgevingsverordening). De
ingediende zienswijzen en het verslag van de informatieavond liggen mee voor.
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8.

Beslissing op bezwaar zweefvliegclub Flevo tegen Omgevingsverordening Flevoland
(oordeelsvormend)
Tijd: 19.45 – 20.00 uur
(portefeuillehouder de heer De Reus)
Toelichting:
Zweefvliegclub Flevo te Biddinghuizen heeft bij Provinciale Staten van Flevoland bezwaar
aangetekend tegen het Omgevingsprogramma Flevoland en de Omgevingsverordening Flevoland. De
Commissie bezwaar en beroep provincie Flevoland heeft op 25 april 2019 advies uitgebracht om het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan
Provinciale Staten van Flevoland voor om conform dit advies te beslissen op het bezwaarschrift van
Zweefvliegclub Flevo.

9.

Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden (oordeelsvormend)
Tijd: 20.00 – 20.30 uur
Toelichting:
Per 28 maart 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politiek ambtsdragers van kracht voor alle
politieke ambtsdragers van de provincies. Doel van dit Rechtspositiebesluit is om de diverse
rechtspositionele regelingen te harmoniseren. De beleidsvrijheid voor eigen aanvullende regelgeving
voor Staten- en commissieleden is beperkt. Hiertoe is voor de Flevolandse Staten- en commissieleden
voorliggende verordening opgesteld.

10.

Opvolging aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer (oordeelsvormend)
Tijd: 20.30 – 21.00 uur
Toelichting:
Zie memo agendacommissie.

11.

IPO Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2019 (terugkoppeling Statenleden) (oordeelsvormend)
Tijd: 21.00 – 21.30 uur
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey)
Toelichting:
De eerste vergadering in deze Statenperiode vond plaats van 16.00 tot 19.30 uur bij het Huis van de
Gezamenlijke Provincies in Den Haag. Gestart werd met een informeel deel van 16.00 tot 18.00, en
daarna een formeel deel van 18.00 tot 19.30. De afvaardiging bestond uit de Statenleden Simonse en
Smetsers.

12.

Agenda IJsselmeergebied (agenderingsverzoek fractie SGP) (beeldvormend)
Tijd: 21.30 – 22.00 uur
(Portefeuillehouder de heer De Reus)
Toelichting:
De agendacommissie heeft een agenderingsverzoek van de fractie van de SGP ontvangen. Ter
informatie zijn de eerdere stukken (mededelingen) die de Staten over dit onderwerp hebben
ontvangen toegevoegd aan de agenda. Er vindt een presentatie plaats over de stand van zaken.

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Ter Kennisname:
a.
Lange Termijn Planning
b.

Lijst van Moties

c.

Lijst van Toezeggingen
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d.

Lijst van Ingekomen Stukken

