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Zodra er meer duidelijkheid is over de wijze van digitaal vergaderen ontvangt u een update. 
Deze memo is ten behoeve van uw voorbereiding op de oordeelsvormende commissievergadering 
RND van 8 april a.s. Wij hopen zo het onderlinge debat te faciliteren. 
 
Er staan drie statenvoorstellen op de agenda waar u zich een oordeel over kunt vormen ten 
behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten. 
Graag willen wij u vooraf een voorstel doen hoe we de agendapunten van de commissie RND van 8 
april 2020 willen behandelen. 
 
 
5. Omgevingsverordening  

(30 minuten) 
Waar gaat het over: 
Het voorstel is om de Omgevingsverordening provincie Flevoland inclusief bijlagen in ontwerp 
vast te stellen en ter inzage te leggen en daarnaast het Delegatiebesluit voor vaststelling van 
delen van de Omgevingsverordening provincie Flevoland in ontwerp vast te stellen en ter inzage 
te leggen. 
 
Behandeling in 1 ronde 
Beeldvormende sessie heeft op 11 december 2019 plaatsgevonden. 
Ronde 1: De voorzitter inventariseert vooraf welke fracties aandachtspunten en/of 

standpunten willen uiten bij het voorstel en/of vragen aan collega statenleden (of 
gedeputeerde) hebben. 

 
 
6. Programma Stikstof  
 (30 minuten) 

Waar gaat het over: 
Het voorstel is om € 1.655.000 beschikbaar te stellen voor de bemensing van de 
programmaorganisatie stikstof en voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in 2020. 
 
Behandeling in 1 ronde 
Overzichtelijk onderwerp, geen beeldvormende sessie vooraf geweest. 
 
Ronde 1: De voorzitter inventariseert vooraf welke fracties aandachtspunten en/of 

standpunten willen uiten bij het voorstel en/of vragen aan collega statenleden (of 
gedeputeerde) hebben. 
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7. Gelegenheid om gehoord te worden over een partiële herziening van het 

Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde 
 (30 minuten) 

Waar gaat het over: 
Gemeente Almere is voornemens de nieuwe regeling voor slagschaduw te vertalen in het 
bestemmingsplan Oosterwold. Dit kan zij niet voordat het Rijk heeft verklaard dat de gemeente 
het onderliggende bestemmingsplan mag aanpassen. Uw Staten worden met dit Statenvoorstel 
gehoord over de partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde. 
 
Behandeling in 1 ronde 
Oordeelsvormende behandeling heeft op 4 maart plaatsgevonden. Aangezien een fractie nog 
vragen had, werd geconcludeerd dat het Statenvoorstel in de PS-vergadering besproken zou 
worden. De PS-vergadering van 25 maart is echter geannuleerd en in overleg met de fractie 
heeft de Procedurecommissie besloten om dit onderwerp nogmaals in de commissie RND te 
bespreken. 
 
Ronde 1: De voorzitter geeft eerst de fractie van Forum voor Democratie het woord. 

Vervolgens inventariseert de voorzitter welke fracties daarop willen reageren.  
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