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1.  Opening 

  
2.  Aanpassing Reglement van Orde (RvO) (Integraal met commissie EMS, in Pexipkamer RND)  

 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 

Toelichting: 
Het Reglement van Orde weerspiegelt de ‘Flevolandse stijl’ van vergaderen en van onderlinge 
omgangsvormen. Het Reglement van Orde wordt aangepast aan enerzijds nieuwe wet- en regelgeving 
en anderzijds de wensen van de Staten. Op 14 april is het onderwerp beeldvormend besproken in de 
commissie RND. 
 

3.  Vaststellen agenda 
  
4.  Mededelingen 
  
5.  Vaststellen besluitenlijsten van 7 en 14 april 2021          
  
6.  Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenterstrategie in Flevoland’ 
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting: 
 Op 24 juni 2020 hebben de Staten bij motie 'Randvoorwaarden datacentra in Flevoland' (#2633752) 

het college verzocht om te onderzoeken aan welke randvoorwaarden datacenters in Flevoland 
moeten voldoen om zich in onze regio te mogen vestigen. De startnotitie  die nu oordeelsvormend 
voor ligt schetst een gewenst plan van aanpak om tot een kaderdocument voor datacenters in 
Flevoland te komen. 

  
7.  IPO 

 Tijd: 15 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, BAV Milieu Toezicht en Handhaving. 

  
8.  Rondvraag 

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

9.  Sluiting 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 19 mei 2021 
 
Locatie: Digitale beraadslaging (Pexip) 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heer Thomassen      
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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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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