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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 28 april, 19 mei en 2 juni. 
  
5.  Verstedelijkingsconcept Versie 2  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus) 
 Toelichting: 

Middels dit Statenvoorstel wordt er invulling gegeven aan de “wensen en bedenkingen”- procedure 
waarin Provinciale Staten in de gelegenheid worden gesteld om hun opvattingen kenbaar te maken 
over het concept Verstedelijkingsconcept Versie 2 en de conceptbrief die als reactie namens de 
colleges in de deelregio Almere-Lelystad wordt verstuurd. 
 

Dinerpauze 18.00 – 19.00 
 
6.  RES 1.0  
 Tijd: 120 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

De Statenleden worden gevraagd de RES 1.0 vast te stellen. Nadat Provinciale Staten op 27 mei 2020 
het bod bij de concept-RES hebben vastgesteld is in samenwerking met de Flevolandse 
energiepartners verder gewerkt aan een RES 1.0. In het kader van het Klimaatakkoord wordt van elke 
RES-regio uiterlijk 1 juli 2021 een RES 1.0 verwacht.  
 

7.  Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting: 

Provinciale Staten wordt gevraagd om het gewijzigde Inpassingsplan en het bijbehorende 
Milieueffectrapport (MER) voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) vast te 
stellen. 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 16 juni 2021 
 
Locatie: Digitaal (d.m.v. ‘Pexip’, met vergaderlocatie Commissie RND) 
Tijd: 16.30 – 23.00 uur 
 
Let op! Deze agenda betreft een doorlopende oordeelsvormende agenda van 16.30 – 23.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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8.  Partiële herziening meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus) 
 Toelichting: 

Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met de partiële herziening van het 
Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025. Dit onderwerp is rechtstreeks voor de 
oordeelsvorming geagendeerd (zie memo Procedurecommissie). De Statenleden worden uitgenodigd 
om vooraf schriftelijk de technische vragen te stellen. 
 

9.  IPO 
Tijd: 15 minuten 
(portefeuillehouder n.v.t.) 
Toelichting: 
Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 
beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande link bij “ter kennisname”) aantreffen. 
 
Voor deze commissie gaat het om: BAC-Energie, BAC Vitaal Platteland, BAC Ruimtelijke Ontwikkeling 
Water en Wonen, BAV Milieu Toezicht en Handhaving. 
 

10.  Rondvraag 
 Toelichting: 

Heeft u vragen/aandachtspunten bij de Lange Termijn Planning t.b.v. de Procedurecommissie (zie 
bij ter kennisname)? 
 

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-vergaderstukken/2020/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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