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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 22 en 29 september 2021    

  
5.  Aanbevelingen Evaluatie 1e tranche Structuurvisie Zon 

Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting: 

 Tijdens de beeldvormende vergadering is door de Statenleden verzocht om de evaluatie vast te 
stellen middels een Statenvoorstel zodat er geamendeerd kan worden welke evaluatiepunten benut 
worden voor een eventuele tranche en het besluit kan worden genomen door de Staten om een 
tweede tranche voor te bereiden. Dit Statenvoorstel ligt nu oordeelsvormend voor. 
 

6.  Wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV 
Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 

 Toelichting: 
 De gemeente Weesp is op dit moment één van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling 

van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Met de aanstaande fusie met gemeente 
Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, kan Weesp wettelijk gezien niet langer 
hier onderdeel van blijven uitmaken. Het is aan de colleges van de deelnemers om een dergelijke 
regeling met elkaar te treffen. Dit kan pas nadat het college daartoe toestemming krijgt van  
Provinciale Staten. 
 

7.  Afdoening lijst van Moties 
 Tijd: 15 minuten 
 (Diverse portefeuillehouders) 
 Toelichting: 

De volgende moties (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): RND6, RND7, RND10, RND15a, RND25, RNDi15. 
Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met 
een besluit van Provinciale Staten op 8 december 2021. 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 17 november 2021 
 
Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 2 
 

 
8.  Afdoening lijst van Toezeggingen 
 Tijd: 15 minuten 
 (Diverse portefeuillehouders) 

Toelichting: 
 De volgende toezeggingen (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 

voeren (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): RND8, RND13, RND21, RND22, RND36, RND43, RND58, 
RND60, RND61, RND64, RND67, RND70, RND74, RND75. 
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 

  
9.  IPO 
 Tijd: 5 minuten 
 (Diverse portefeuillehouders) 
 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, BAC Milieu Toezicht en Handhaving 
 

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-vergaderstukken/2021/31-december/00:00 
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