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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Netcapaciteit (#3006170) 
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

Deze beeldvorming geeft invulling aan de toezegging d.d. 25 mei 2022 over het informeren van de 
situatie met betrekking tot netcapaciteit. De Statenleden worden door Tennet en Liander 
geïnformeerd over de achtergrond van de netcapaciteit, de actuele situatie met betrekking tot 
netcapaciteit en de gevolgen daarvan, en de oplossingsrichtingen voor knelpunten en lopende 
projecten met betrekking tot het vergroten van netcapaciteit 
 

5.  Steun Covid gerelateerde risico's Floriade uit Corona noodfonds (#3005483) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting: 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft gemeente Almere wegens onvoorziene COVID-19 
gerelateerde risico’s die zijn opgelopen in de voorbereiding van de Floriade financiële schade 
geleden. Om deze reden heeft Gemeente Almere een aanvraag gedaan op steun uit het ‘corona 
maatregelen- en investeringspakket’ van provincie Flevoland. Middels deze beeldvorming worden 
PS geïnformeerd over het voorliggende voorstel en hoe dit in de kaders van de provincie past. 
 

6.  Bijpraatsessie stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) (#3005305) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

De Commissie bij te praten over de laatste stand van zaken ten aanzien van het in februari 2021 
vastgestelde Aanpak Stikstof in Flevoland en actuele ontwikkelingen rondom stikstof en transitie 
landelijk gebied in het kader van Nationaal Programma Landelijk Gebied.  
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7.  Actualisatie routekaart 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk 
(#2974093) 

 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Op 22 juni jl. zijn de commissieleden op de hoogte gebracht van de actualiteiten op Rijksniveau en 
in de regio. Door de commissieleden is aangegeven graag in het najaar mondeling geïnformeerd te 
willen worden over de geactualiseerde routekaart en de stappen die zijn gezet voor het komen tot 
afspraken met het Rijk over de woningbouw in Flevoland. Middels deze beeldvorming wordt daar 
invulling aan gegeven.  
 

8.  Rondvraag 
  

9.  Sluiting 
 


