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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 25 augustus en 1 september   
   
5.  Vaststelling Flevolandse Woonagenda (#2806817) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de Reus) 
 Toelichting: 

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Flevolandse Woonagenda vast te stellen.  
 

6.  Waterprogramma (#2809667) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het Waterprogramma, inclusief bijlagen waterkwaliteit, 
vast te stellen. Op 31 maart 2021 hebben de Staten het ontwerp Waterprogramma vastgesteld 
waarna deze ter inzage heeft gelegen en nu inclusief antwoordnota op de zienswijzen weer voorligt.  
 

7.  Rekenkameronderzoek ‘Bron van Bescherming’ (#2798381) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t) 
 Toelichting: 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft het onderzoek ‘Bron van Bescherming’ opgeleverd. Conform de 
afspraken in het seniorenconvent van 25-11-2015 wordt het rekenkameronderzoek vastgesteld 
middels een statenvoorstel. In het statenvoorstel worden standaard alle aanbevelingen 
opgenomen. In de oordeelsvormende commissie kunnen de statenleden een advies uitspreken ten 
behoeve van de besluitvorming over de op te nemen aanbevelingen.  
 

8.  Afronding MIRT-verkenning Oostvaardersoevers en vastleggen regionale cofinanciering voor 
realisatie van Oostvaardersoevers (#2802658) 

 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder Michiel Rijsberman) 
 Toelichting: 

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de realisatie van het project Oostvaardersoevers 
mogelijk te maken door de eerder gereserveerde middelen met een omvang van € 4 miljoen in te 
zetten voor de regionale cofinanciering. 
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*2835362* 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 22 & 29 september 2021 
 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 
Let op: het betreft één doorlopende agenda voor zowel de statencommissie van 22 september als 29 
september 

 
Commissievoorzitter: de heer Mulckhuijse en de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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9.  Vaststellen programma Landschap van de Toekomst (#2802917) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus) 
 Toelichting: 

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het Programma Landschap van de Toekomst inclusief 
de appendix Handboek Kernkwaliteiten Flevoland vast te stellen. Op 31 maart 2021 hebben de 
Staten het ontwerp Programma Landschap van de Toekomst vastgesteld waarna deze ter inzage 
heeft gelegen en nu inclusief antwoordnota op de zienswijzen weer voorligt. 

  
10.  IPO 

Tijd: 5 minuten 
(portefeuillehouder n.v.t.) 
Toelichting: 

 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 
 

11.  Rondvraag 
  

12.  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

