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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

 
BEELDVORMING  
 
4.  Inwerkprogramma: Regionale Energie Strategie (RES) (#3092385) 
 Tijd: 30 minuten 
 Toelichting: 

Deze beeldvorming is er op gericht om nieuwe statenleden te informeren over de RES (regionale 
energie strategie).   

  
5.  Inwerkprogramma:  Stikstof / Nationaal Programma Landelijk Gebied (#3092194) 
 Tijd: 30 minuten 
 Toelichting: 

Deze beeldvorming is er op gericht om nieuwe statenleden te informeren over stikstof. 
 

6.  Inwerkprogramma: Metropool Regio Amsterdam (MRA) (#3092959) 
 Tijd: 30 minuten 

Toelichting: 
 Deze beeldvorming is er op gericht om nieuwe statenleden te informeren over de MRA. 
  
7.  Instellen Commissie Planning & Control - Herijking P&C-cyclus en opdrachtgeverschap accountant 

(#3093077 + #3082918) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Werkgroep herijking Planning & Control-cyclus) 

Toelichting 
Provinciale Staten hebben op 14 december 2022 de werkgroep herijking Planning & Control-cyclus 
en opdrachtgeverschap accountant ingesteld. De opdracht voor de werkgroep was om met 
suggesties te komen voor Provinciale Staten in de periode 2023-2027 over de invulling van de 
Planning & Control-cyclus & het opdrachtgeverschap accountant en het continue investeren in 
kennisdeling. De werkgroep heeft het resultaat in bijgevoegd statenvoorstel verwoord. Dit wordt 
toegelicht en beeldvormend besproken.  
 

8.  Provinciaal Klimaatplan Flevoland (#3092752) 
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Tijdens deze beeldvorming worden de statenleden geïnformeerd over de onderzoeksresultaten over 
de mening van Flevolanders met betrekking tot de Klimaatopgave. Ook zal het ambitieniveau en de 
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werkstructuur worden toegelicht. Hierna zal in de commissie worden ‘gepeild en getoetst’ welke 
aandachtspunten de commissie aan het college wil meegeven.  
 

OORDEELSVORMING 
  

9.  Vaststellen Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en de Omge-
vingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing van de 
(werkings)gebieden windenergie (#3079881 + #3092912) 

 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Door middel van een motie heeft Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten 
verzocht om de Omgevingsverordening aan te passen waarbij nieuwe windmolens in Flevoland 
worden uitgesloten. Met dit statenvoorstel waarin voor voorgesteld om de begrenzing van de 
(werkings)gebieden windenergie te wijzigen wordt hieraan uitvoering gegeven. 

  
10.  Rondvraag 

  
11.  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/2023/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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