AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: G
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Aanbeveling 2 niet vast te stellen
Agendapunt: 10d
Onderwerp Statenvoorstel: Rekenkameronderzoek ‘Bron van bescherming’
Nummer Statenvoorstel: 2798381

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 oktober 2021
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

□

De tekst van beslispunt(en), zijnde

X Beslispunt(en)

3.2 Zorg dat de door de gemeenten aangegeven
begrenzingen en (verwijzingen naar) regels voor
beschermingsgebieden aansluiten op die van de
provincie. Overweeg ook om bij een eventueel verder
uitstel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
hiervoor een instructieregel op te nemen in de
Omgevingsverordening. Deel de overweging met PS.

□

□

te vervangen door

□

te laten vervallen

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
Toelichting:
Gedeputeerde Staten hebben in hun bestuurlijke reactie aangegeven alle aanbevelingen over te nemen, met
uitzondering van aanbeveling 2, omdat dit niet past in de wijze waarop provincie en gemeenten met elkaar
omgaan en samenwerken’. Omdat in het statenvoorstel standaard alle aanbevelingen worden opgenomen uit
het Randstedelijke rekenkamer onderzoek ligt deze aanbeveling ook voor ter vaststelling aan PS. Gehoord
hebbende de gedeputeerde en de commissieleden in de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 29
september wordt middels dit amendement voorgesteld de aanbeveling niet vast te stellen en niet aan GS op te
dragen hier uitvoering aan te geven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C. Straatsma (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:
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Forum voor Democratie
DENK
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 oktober 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

