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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen Lijst van Moties 

 
5.  Vaststellen Lijst van Toezeggingen 

 
6.  Startnotitie Nieuw Cultuurbeleid 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting: 
In deze commissie kunt u met elkaar in discussie gaan over de processtappen zoals die worden 
voorgesteld in de startnotitie. Zie de memo agendacommissie met betrekking tot het Statenvoorstel. 

  
7.  Ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

Toelichting: 
Uw Staten dienen het programma te wijzigen voor de mogelijke locaties voor structureel gebruik 
door de kleine luchtvaart in verband met de gecontroleerde status die luchthaven Lelystad Airport 
officieel vanaf 7 november 2019 gaat krijgen. Dit Statenvoorstel voorziet in de benodigde 
aanpassingen van het programma met bijbehorende kaart “luchtvaartterrein zoekgebieden”. Op 18 
september wordt het voorstel in de Staten behandeld. Hierna zal het voorstel voor 6 weken ter 
inzage worden gelegd. 

  
8.  Zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV 

 Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

 Toelichting: 
De jaarstukken 2018 van de OFGV zijn op 4 juli jl. via de LIS verzonden met daarbij de verwijzing dat 
behandeling in de oordeelsvormende integrale ad hoc commissie van 4-9 plaatsvindt. Aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatbestemming 
2018 van de OFGV. 
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9.  Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

Toelichting: 
De Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Flevoland is een product van meerdere partijen en 
heeft tot doel de samenwerking in Flevoland vorm te geven zodat de regio een goede start kan 
maken met de RES. In deze oordeelsvormende commissie kunt u met elkaar in discussie gaan welke 
randvoorwaarden u wilt meegeven voor de concept-RES en de RES 1.0.  

  
10.  IJsselmeerziekenhuizen/advies toekomstverkenner zorgvisie Flevoland 

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

In deze commissie kunt u uw politieke standpunten met elkaar wisselen over het rapport en het 
verwoorde standpunt van het college van GS. Deze bespreking kan bijvoorbeeld leiden tot 
aanvullingen op de reactie van GS dan wel een eigen reactie van PS richting de minister van VWS met 
het oog op de kamerbehandeling, die dit najaar wordt verwacht. 

  
11.  Rondvraag 

  
12.  Sluiting 

 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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