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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 15 juni, 22 juni en 6 juli 2022 
   
5.  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 ……..(maandag 11 juli 12.00 uur invullen). 
Bent u het daarmee eens? 
 

6.  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 ……….(maandag 11 juli 12.00 uur invullen). 
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.  OFGV- zienswijze over resultaatsbestemming (#statenvoorstel volgt) 
 Tijd: 15 min.  
 (Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
 Toelichting: 
 Op 22 juni 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek (OFGV) vergaderd over de voorlopige bestemming jaarrekening resultaat 2021 en de 3e 
begrotingswijziging 2022. Op 27 juni 2022 heeft de OFGV deze stukken met een verzoek om zienswijze 
naar Provinciale Staten worden gestuurd.  Middels deze agendering wordt voldaan aan het verzoek 
tot een zienswijze. 
 

8.  IPO 
 Tijd: 15 minuten  

 (diverse Portefeuillehouders) 
Toelichting 
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande  
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de  
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO. 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 31 augustus 2022 
 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 – 20.00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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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). Bestuurlijke adviescommissies: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00

