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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 6 en 13 april 2022    
   
5.  Vaststellen Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland  
 Beeldvormend 

Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

Op 26 januari 2022 heeft Provinciale Staten het ontwerp van de Verordening inzake wijziging omvang 
en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak. De 
reacties zijn verwerkt in de antwoordnota. Ten opzichte van de ontwerpverordening zijn er geen 
wijzigingen doorgevoerd.  
 

6.  Agenderingsverzoek stikstof  
Oordeelsvormend 

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

Middels het agenderingsverzoek willen de partijen duidelijkheid krijgen over de monitor stikstof, de 
Hoofdlijnennotitie stikstof, en het proces gebiedsprogramma voor Flevoland. 
 

7.  Feitenrelaas  
Oordeelsvormend 

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

Tijdens de beeldvormende bespreking van het feitenrelaas op 23 maart hebben verschillende 
Statenleden oordeelsvormende vragen gesteld. Deze zijn genoteerd waarna de voorzitter bij de 
conclusie heeft aangegeven een oordeelsvormend vervolg te plannen in overleg met de 
Procedurecommissie. Deze bespreking geeft daar invulling aan. 
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 18 mei 2022 
 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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8.  Inspiratiedocument Flevoland Natuurinclusief  

Beeldvormend 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

Tijdens deze beeldvorming wordt u bijgepraat over het thema natuur inclusief en worden ideeën 
getoond hoe aan ene natuur inclusief Flevoland gewerkt kan worden. Er wordt gestart met een 
presentatie waarna vragen gesteld kunnen worden en gepeild en getoetst wordt op de voorgestelde 
ideeën.  
 

9.  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. 
 

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-BAC-stukken/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00

