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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van  11 januari 2023    
   
5. Uitkomsten advies advocaat inzake geheimhouding aankoop stikstof (beeldvormend) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t.) 
 Toelichting: 
 Op 14 december heeft PS de motie ‘opheffen geheimhouding’ aangenomen waarin een artikel 82 

commissie werd ingesteld om opdracht te geven  voor extern advies over de geheimhouding op de 
stukken ‘Aankoop stikstofruimte Bant’. Ook wordt in de motie gevraagd om het advies in een 
beeldvormende commissie te bespreken. Middels deze agendering wordt daaraan voldaan. Het 
advies van de advocaat wordt op 2 februari beschikbaar gesteld. 
 

6. Bouwstenennotitie Flevoland Natuurinclusief (beeldvormend)  
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 
 de commissie wordt geïnformeerd over vervolgacties waarmee de natuurinclusieve 

doorontwikkeling van de provinciale beleidsthema’s vormgegeven kan worden. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de motie “Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal beleid”. de 
commissieleden wordt de gelegenheid geboden om te reflecteren op de acties die in de 
bouwstenennotitie gepresenteerd worden.  
 

7.  Randstedelijke rekenkameronderzoek – “Landbouw- en voedseltransitie’ (gecombineerde beeld- en 
oordeelsvorming) 

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

Dit onderwerp wordt gecombineerd beeld- en oordeelsvormend besproken. De centrale 
onderzoeksvraag is “Welke bijdragen leveren de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland aan de landbouw- en voedseltransitie en wat kunnen de provincies van elkaar leren? 
In het rapport worden conclusies en aanbevelingen gedaan die nu ter vaststelling voorliggen. In de 
eerste termijn is er gelegenheid om vragen te stellen en in de tweede termijn kunnen de 
statenleden in debat.  
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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 8 februari 2023 
 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 

 
Let op: gecombineerde beeld- en oordeelsvorming. De vergadering loopt door na de dinerpauze. 

 
Commissievoorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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8.  Woningbouwafspraken met het rijk (beeldvormend) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Provinciale Staten zijn in 2022 en 2023 driemaal in een beeldvormende ronde feitelijk geïnformeerd 
over de ontwikkelingen op het thema Volkshuisvesting en de woningbouwafspraken met het Rijk 
wordt voorgesteld om de beide woondeals kort toe te lichten en in te gaan op de governance van de 
woondeals. Daarna zal er tijd zijn voor het stellen van toelichtende vragen over de teksten van de 
woondeals. 
 

9.  Woningbouwafspraken met het rijk (oordeelsvormend) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

De statenleden hebben in de commissie RND van 11 januari verzocht om een oordeelsvormende 
bespreking van dit onderwerp. Middels deze agendering wil de Procedurecommissie voldoen aan dit 
verzoek.  

  
10.  Afdoening lijst moties 
 Tijd: 10 minuten 
 (diverse portefeuillehouders) 
 Toelichting: 

De volgende moties (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom 'advies portefeuillehouder’): 5, 7, 8, 9, 15b, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 
41, i18, i19. 
Bent u het daarmee eens om de afdoening vervolgens te agenderen in de Statenvergadering?  
 

11.  Afdoening lijst toezeggingen 
 Tijd: 10 minuten 
 (diverse portefeuillehouders) 
 Toelichting: 

De volgende toezeggingen (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom 'advies portefeuillehouder’): 26, 32, 34, 35, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 63, 65, 71, 73, 76, 77, 
78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 104,105, 106, 108, 109, 110, 111A, 113, 
114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 126, EMS 115, 129, 131, i45b.  
Bent u het daarmee eens? 
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 
 

12.  Afdoening lijst initiatiefvoorstellen, E-petities en burgerinitiatieven.  
 Tijd: 10 minuten 
 (diverse portefeuillehouders) 
 Toelichting: 

De Lijsten van Initiatiefvoorstellen, E-petities  en Burgerinitiatieven worden 1 maal per jaar 
geagendeerd. Er is 1 actueel initiatiefvoorstel (FlevoTop) voor deze commissie, 1 openstaande E-
petities (Hekken weg in de Oostvaardersplassen, geef dieren de ruimte) en geen burgerinitiatieven. 
U kunt de stand van zaken tot u nemen en daar eventuele vragen over stellen. Er wordt geen 
voorstel tot afvoeren gedaan. 
 

13.  Standaard agendapunt IPO 
 Tijd: 10 minuten 
 (Meerdere 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. 
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14.  Rondvraag 

  
15.  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/2023/31-december/00:00 
 

 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2023/31-december/00:00

