
MEMO AGENDACOMMISSIE 
 
Geachte leden van de commissie Duurzaamheid, 
 
Zoals u is toegezegd via de concept-agenda voor 18 oktober zou u een nazending van de 
begeleidingscommissie OVP ontvangen (agendapunt 7). Laatstgenoemde is afgelopen 
maandag bij elkaar geweest om het proces voor 18-10 door te nemen. De agendacommissie 
maakt u op het volgende attent: de vraagstelling aan de commissie, de bespreektijd, de 
externe commissie Van Geel. 
Daarnaast nog graag uw aandacht voor het onderwerp Nieuwe Natuur en de integrale 
gebiedsontwikkeling werelderfgoed Schokland. 
 
Vraagstelling voor de commissie 
Met gedeputeerde Meijer is afgesproken dat hij het onderwerp OVP voordat het wordt 
besproken kort zal inleiden. 
 
Welke vraag ligt voor aan de commissie Duurzaamheid?  
GS vraagt aan commissie Duurzaamheid 
- komen alle onderwerpen uit het initiatiefvoorstel voor in bijgevoegde notitie?  
- is de notitie volledig of ontbreken  er nog onderwerpen? 
U wordt verzocht hierop uw advies te richten. 
 
 Bespreektijd in de commissie 
De agendacommissie gaat uit van een bespreektijd van 120 minuten. Daarbij is geen 
rekening gehouden met insprekers.  
 
Mochten zich sprekers melden bij het agendapunt dan willen we nog wijzen op de verdere 
planning. Immers dit is een eerste stap namelijk die door GS worden meegegeven  aan de 
externe commissie Van Geel als vertrekpunt voor de werkzaamheden van de commissie. 
De totale BOB cyclus komt op een later moment bij u terug. 
Om te voorkomen dat we er een ‘nachtelijke’ commissie van gaan maken, zal uw 
voorzitter  op de geplande eindtijd van 22.30 sturen. 
 
 
Externe commissie OVP 
De gedeputeerde zal u bijpraten over de laatste stand van zaken. De voorzitter van de 
externe commissie de heer Van Geel zal als toehoorder bij de commissie aanwezig zijn. 
 
Nieuwe Natuur gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland 
GS hebben 9 oktober een brief gestuurd aan het gemeentebestuur (college en raad) van de 
Noordoostpolder over de gebiedsontwikkeling bij Schokland. Omroep Flevoland heeft deze 
brief vanuit de Noordoostpolder gekregen en 13-10 op haar website geplaatst. Gezien de 
actualiteit en de commissie van 18-10 ontvangt u deze brief hierbij, vooruitlopend op de LIS 
van 19 oktober. 
De portefeuillehouder zal hierover een mededeling doen tijdens uw commissie van 
komende woensdag 18 oktober. 
 


