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 *2088508* 
 
Onderwerp 
Wijziging Instellingsbesluit Statencommissies 2015-2019 
 
 
Provinciale Staten van Flevoland  
-gelet op de Provinciewet 
-gelet op het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015  
-gelet op advies van de voorzitters van de Statencommissies 
 
1. Beslispunten 
1. Voor de resterende statenperiode 19 juli 2017-april 2019 het Statenbesluit tot 
instelling van de Statencommissies als volgt te wijzigen: 
a. Ruimte ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles  
Ruimtelijke Ordening;  Wonen;  Schaalsprong Almere/RRAAM;  IJsseldelta-Zuid;  
Rijksvastgoed;  Water;  Vergunningverlening, toezicht en handhaving;   
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek;  Milieu en Afvalzorg;  Vitaal 
Platteland;  Digitale infrastructuur buitengebied en  wat verder aan de orde 
komt; 
b. Duurzaamheid ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles 
Nieuwe Natuur;  Klimaat en Energie;  Natuur en Landschap;  Nationaal Park 
Oostvaardersplassen;  Markermeer-IJmeer;  DE-on en wat verder aan de orde 
komt;      

 
2. Eerdere behandeling 
Conform het Reglement van Orde van Provinciale Staten is het functioneren van 
de Statencommissies geëvalueerd. Dit heeft plaatsgevonden in de commissies van 
januari, februari en maart 2017. De voorzitters hebben de conclusies en aanbeve-
lingen voorgelegd aan het Seniorenconvent. 
 
3. Korte toelichting op voorstel 
Dit voorstel voorziet in het realiseren van één van de aanbevelingen uit de evalu-
atie commissies , namelijk  
iets te doen aan ‘(…) de onbalans in de themaverdeling en agendadruk tussen de 
4 commissies. 
Met name de commissie Ruimte heeft een te beperkte agenda.  
Aanbeveling: voorstel ontwikkelen voor herschikking van de thema’s binnen de 
commissies.’ 
 
Op grond hiervan wordt door de voorzitters  van de commissies voorgesteld  
het eerdere instellingsbesluit van de Statencommissies te wijzigen. Het betreft 
een wijziging die  
de commissies Ruimte en Duurzaamheid zal raken. Aan uw Staten wordt voorge-
steld de onderwerpen Vitaal Platteland en Digitale infrastructuur buitengebied  
in plaats van in de commissie Duurzaamheid voortaan in de commissie Ruimte te 
behandelen. 
 
4. Beoogd effect 
De provinciale thema’s op een evenwichtige wijze over de verschillende Staten-
commissies te verdelen. 

  
 
 
     

5. Bijlage 
Instellingsbesluit zoals het komt te luiden na de wijziging: 

 Provinciale Staten00 

19 juli 2017 
 
Agendapunt 

 
 
Lelystad 

20 juni 2017 
 
Registratienummer 

2088508 
 
Inlichtingen 

H.R. Kalk 
 
Afdeling/Bureau 
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a. Bestuur ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles Financiën, IPO bestuur. 
Samenleving (zorg). Sport, Kunst en Cultuur, Europa, Flevolandse samenwerkingsagenda. Bestuurlij-
ke vernieuwing. Coördinatie Interbestuurlijk toezicht. Communicatie en ICT, Openbaar lichaam 
erfgoed centrum Nieuw Land (GR), Integriteit, Lobby , P&O, Archiefinspectie, Coördinatie IFA en 
wat verder aan de orde komt; 
b. Ruimte ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, 
Wonen, Schaalsprong Almere/RRAAM, IJsseldelta-Zuid, Rijksvastgoed, Water, Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, Milieu en Afvalzorg, 
Vitaal Platteland, Digitale infrastructuur buitengebied en  wat verder aan de orde komt; 
c. Economie ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles Economische Zaken, 
Maritieme Strategie, Landbouw en Visserij, Floriade, Onderwijs, Ontwikkelingsmaatschappij Flevo-
land BV, Mobiliteit, Amsterdam Lelystad Airport, OMALA, Openbaar Vervoer, Recreatie en Toerisme 
en wat verder aan de orde komt; 
d. Duurzaamheid ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles Nieuwe Natuur, 
Klimaat en Energie, Natuur en Landschap, Nationaal Park Oostvaardersplassen, Markermeer-IJmeer, 
DE-on en wat verder aan de orde komt;      
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