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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 16 en 23 juni         
   
5.  Afdoening lijst moties 
 Tijd: 15 minuten 

 (diverse portefeuillehouders) 
Toelichting 
De volgende moties (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): RND..,RND..,  
Bent u het daarmee eens?  
Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met 
een besluit van Provinciale Staten. 

  
6.  Afdoening Lijst Toezeggingen 

 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
De volgende toezeggingen (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): RND..,RND..,  
Bent u het daarmee eens?  
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 

  
7.  Zienswijze voorgestelde bestemming rekeningresultaat OFGV (Statenvoorstel volgt later) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
 Toelichting: 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert taken uit voor de provincie 
Flevoland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een 
gemeenschappelijke regeling met 14 andere partijen. U kunt uw zienswijze over de voorgestelde 
bestemming van het rekeningresultaat OFGV naar voren brengen.  
 

8.  IPO 
 Tijd: 15 minuten 

(diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting: 
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*2810475* 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 25 augustus 2021 
 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 

 
Commissievoorzitter:  de heer Smetsers / mevrouw  Müller / de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 
beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande link bij “ter kennisname”) aantreffen. 
Voor deze commissie gaat het om: BAC-Energie, BAC Vitaal Platteland, BAC Ruimtelijke Ontwikkeling 
Water en Wonen, BAC Milieu Toezicht en Handhaving 
 

9.  Rondvraag 
  

10.  Sluiting 
 

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

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

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   

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

