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Aanwezig: De dames Klijnstra(VVD), Boutkan (PVV) ,Papma (D66), Staalman (Groen Links) 

De heren Plate (VVD), De Reus (VVD), Bouma (CDA),Hopster (CDA), Bogerd (SGP), Van der Linden 

(SP),Janssen (PVV), Siepel (Christen Unie), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Pels (PvdA), Van der 

Avoird (PvdD) en Kok (D66) 

 

Voorzitter: mevrouw Schotman  

Commissiegriffier: de heer  Kalk  

College van GS: de heer Rijsberman die de heer Stuivenberg vervangt bij agendapunt 8.  
 

Afwezig: de dames Bax( PvdD), Luyer(CDA) en de heren  Boutkan (PVV), Smetsers (D66), Hofstra(CU) 

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: 20.18 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de eerste vergadering van de commissie Ruimte in deze 

statenperiode.   

 Er vindt een kort voorstelrondje plaats en een ieder krijgt het verzoek aan te 

geven hoe de leden van deze commissie in de komende periode een succes 

willen maken. 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 Evenals bij de beeldvormende sessie van vanmiddag wordt opnieuw verzocht de 

presentielijst te tekenen. 

Er wordt vergaderd volgens het RvO PS dat op 1 juli door PS is vastgesteld. Deze 

is op de website/App te vinden. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst Ruimte en Leefomgeving van 4 februari 2015  

Toezegging  

Besluit De besluitenlijst van 4 februari 2015 wordt conform vastgesteld. 

Commissieadvies -- 

 

5. Overzicht van Lijst Ingekomen Stukken (LIS) mbt commissies Ruimte en duurzaamheid sinds 

februari 2015  

Toezegging  

Besluit De LIS van 4 februari 2015 wordt conform vastgesteld. 

Commissieadvies De commissie wordt uitgenodigd onderwerpen waarvan men meent dat die op de 
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LTP geplaatst zouden kunnen worden hier te noemen dan wel bij agendapunt 7 

LTP. Ook kunnen vragen worden gesteld. 

 

6. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 9 september 2015 

Toezegging  

Besluit Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezeggingen te handhaven. 

 

Commissieadvies Lijst van Moties  
De commissie adviseert motie RO1 op de Lijst van Moties af te voeren. Deze is 

verwerkt in het nieuwe RvO PS in artikel 3. 

Bespreekpunten       

 

7. Lange Termijn Planning 

Toezegging  

Besluit Aan de LTP toe te voegen het onderwerp Rijksvastgoed voor een beeldvormende 

sessie. 

 

 

Bespreekpunten De commissie verzoekt de LTP niet standaard te agenderen maar als daar 

aanleiding voor is. In sommige gevallen kan de LTP ter kennisname bij de 

agenda. Het is dan aan een commissielid daar aandacht voor te vragen in de 

commissie. 

De commissie verzoekt de categorie nader te bepalen op te schonen. De 

agendacommissie zal dat verzoek oppakken evenals het verzoek voor een 

werkbezoek aan de OFGV. 

 

8. Oordeelsvormende agendapunten 

a. Zienswijze resultaatsbestemming OFGV 

Toezegging  

Commissieadvies Hamerstuk in PS van 23-9 

Bespreekpunten  

 

9. Rondvraag 

Toezegging De griffie neemt deze wens mee. 

Bespreekpunten Vanuit de commissie komt het verzoek om een snoer voor het opladen van de 

elektronische apparatuur (IPad, telefoon) vergelijkbaar met in de PS vergadering 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.18 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 

Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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