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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten  van 17 & 24 november 2021 en 22 december 2021 
  
5.   Onderschrijven verstedelijkingsconcept 2050  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus) 

Toelichting 
Uw Staten hebben aangegeven om in de gelegenheid te worden gesteld zich over het 
Verstedelijkingsconcept uit te kunnen spreken, voordat deze definitief wordt. In het Statenvoorstel 
wordt voorgesteld geen aandachtspunten mee te geven conform onze afspraken over wensen en 
bedenkingen. Indien u toch aandachtspunten voor de uitvoering wilt meegeven kunt u dit 
beslispunt amenderen.  
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 

  
6.  Vaststellen Ontwerp Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 

Flevoland  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
Middels voorliggend Statenvoorstel wordt voorgesteld de Verordening inzake wijziging omvang en 
begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland in ontwerp vast te stellen en vrij te geven voor 
inspraak. Na vaststelling wordt de wijzigingsverordening ter inzage gelegd. De antwoordnota zal 
samen met de definitieve wijzigingsverordening in het voorjaar ter besluitvorming aan uw Staten 
worden voorgelegd. In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland stond dat 
Flevoland één Wildbeheereenheid heeft . Dit is per maart 2019 in de Omgevingsverordening 
Flevoland aangepast in ‘maximaal vier wildbeheereenheden’. Inmiddels is er aanleiding om dit 
aantal en de werkgebieden te wijzigen in precies ‘drie wildbeheereenheden’. Om dit te realiseren is 
een wijziging nodig van de geldende Omgevingsverordening Flevoland en de nieuwe 
Omgevingsverordening provincie Flevoland.  

 Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 12 januari 2022 
 
Locatie:  Digitale beraadslaging (Pexip) 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Thomassen  
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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7.  Vaststelling omgevingsverordening provincie Flevoland 
Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
Toelichting 
Op 22 april 2020 hebben uw Staten het ontwerp van de Omgevingsverordening provincie Flevoland 
vastgesteld, waarna het ontwerp gedurende zes weken (mei en juni 2020) ter inzage heeft gelegen. 
U bent op 24 november 2021 beeldvormend geïnformeerd over het proces rondom de definitieve 
omgevingsverordening en wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. De vaststelling van dit ontwerp 
na de inzagetermijn ligt nu voor. Omdat de omgevingsverordening een juridisch en technisch 
complex onderwerp is kunt u tot 10 januari 10.00 technische vragen voorafgaand indienen bij 
griffie@flevoland.nl. De antwoorden worden 12 januari toegevoegd aan de agenda.  
Afronding 
Ten behoeve van de Statenvergadering inventariseren of er initiatieven (motie/amendement) zijn en 
of fracties deze willen toelichten. 
 

8.  IPO 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande 
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de 
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO.  
- BAC Vitaal Platteland (18 nov. 2021,  LIS week 46) 
- BAC Stikstof (diverse, LIS week 46--> zie ook bijpraatsessie RND 22 dec) 
- BAC Milieu, Toezicht en Handhaving (15 nov, LIS week 46) 

  
9.  Rondvraag 

  
10.  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/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
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