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Aanwezig: De heren E. F. Plate (VVD(), W.R.Bouma (CDA), H. van der Linden (SP),W. Boutkan (PVV), 

J. B. Janssen (PVV), R. J. Siepel (Christen Unie), E. G. Boshuijzen (Senioren+Flevoland)), M. W. 

Wiegertjes(PvdA), G. Laagland (50PLUS) en dhr. Smetsers(D66). De dames J. J. Klijnstra(VVD), 

M.E.G. Papma (D66), J. Staalman (Groen Links), M.C. Bax (Partij voor de Dieren)  

 

Voorzitter: mevrouw Schotman  

Commissiegriffier: de heer Kalk  

College van GS: de heren Lodders en Stuivenberg 

 

Afwezig: de heren  Bogerd, Van Ravenzwaaij en mevrouw  Boutkan.  

 

 

Aanvang:14.00 uur 

Sluiting: uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. 

 Bericht van verhindering ontvangen van  de heren Bogerd, Hopster, Hofstra en 

Van Ravenzwaaij.  

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 1. Er gaat een kaart rond in de commissie voor de zieke gedeputeerde 

Appelman. 

2. Er wordt een werkbezoek aan de OFGV voorbereid op 25-11. 

3. Er wordt met de AV van Waterschap Zuiderzeeland gesproken over hun 

uitnodiging aan PS/commissie. 

4. De agendacie. kijkt naar de mogelijkheden voor een kennismaking met 

de ateliermeester de heer C. Verdaas op een woensdag. 

5. De werkgroep Plate en Siepel komt met een nader voorstel aan de 

commissie per email voor een concept motie bij de startnotitie OVF op 

28 oktober. De 28ste zou daarover kunnen worden gesproken ter 

voorbereiding op de bespreking in PS op de avond. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Er wordt wel op 

gewezen dat op 28 oktober er op de middag ook een commissie Duurzaamheid is.  

 

4. Programmabegroting 2016  

Toezegging Portefeuillehouder dhr. Lodders: er komt een presentatie over werking van het 

Fonds Verstedelijking Almere, m.n. voor de nieuwe statenleden. 

Portefeuillehouder dhr. Lodders komt met een nadere  toelichting op de inzet 
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van de middelen in relatie tot jaarprogramma 2016 Fonds Verstedelijking Almere 

en IFA en de samenhang daartussen, en een verheldering op het punt van de 10 

mln. voor de Floriade. 

 

Besluit  

Commissieadvies  

Bespreekpunten Leesbaarheid en duidelijkheid, visie op wonen, verduurzaming woningen, 

bedrijfsterreinen, visie werklocaties en afspraken gemeenten, herstructurering 

bedrijventerreinen, ladder duurzame verstedelijking, vluchtelingenproblematiek, 

Interbestuurlijk Toezicht, bodemdaling, informele werklocaties, 

energieneutraliteit, rijks vastgoed (Mirt overleg), Floriade nav jaarprogramma 

Fonds Verstedelijking Almere, RAAMM, lectoraat CAH, beheermaatregelen OFGV, 

kostprijssystematiek, Zuiderzeegelden en ruimtelijke component, PAS. 

 

5. Rondvraag 

Toezegging -- 

Bespreekpunten Geen gebruik van gemaakt. 

 

6. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  16.08   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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