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1.  Opening        
   
2.  Vaststellen agenda        
   
3.  Mededelingen        
   
4.  Vaststellen besluitenlijst van 28 september 2016           
   
5.  Experimentenkader 'Extra woningen op erven', gemeente Noordoostpolder 

(oordeelsvorming) 
(Portefeuillehouder de heer Lodders) 
Toelichting: 
16 februari 2016 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten een positieve 
grondhouding aan te nemen ten aanzien van het verzoek van de gemeente 
Noordoostpolder voor een beleidsuitwerking om onder voorwaarden extra woningen op 
vrijkomende agrarische erven toe te staan . Uw Staten zijn van dit besluit door een 
mededeling (edocsnr. 1859001) op de hoogte gesteld. Provinciale Staten zijn in de 
gelegenheid desgewenst advies uit te brengen naar aanleiding van het voornemen van 
GS om het experimentenkader toe te passen. Op 28 september heeft uw commissie een 
werkbezoek gebracht aan de gemeente Noordoostpolder en is daar over dit onderwerp 
geïnformeerd.  

60 minuten 

   
6.  Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland 

(portefeuillehouder de heer Lodders) 
Toelichting:  
Afgesproken is dit onderwerp ieder commissievergadering op te voeren. 
 

10 minuten 

7.  Programmabegroting 2017 60 minuten 
 (Portefeuillehouders: de heren Stuivenberg, Lodders en Rijsberman) 

 
II Programmaplan 
-Hoofdstuk 1 Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeleid 
-Hoofdstuk 5 Energie, Milieu en Klimaat 
5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten (Gaat hier om OFGV) 
-Hoofdstuk 7 Gebiedsontwikkeling 
Paragraaf 7.1 Noordelijk Flevoland 
Paragraaf 7.2 Inleiding 
Paragraaf 7.2 Midden Flevoland onderdeel Rijksvastgoed 
Paragraaf 7.3 Zuidelijk Flevoland onderdeel RAAMM/Almere 2.0 
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*1965717* 
 
Statencommissie Ruimte van 13 oktober 2016 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 14.00 - 18.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 
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 De behandeling van de Programmabegroting in oktober in de commissies  wordt 
beperkt tot bespreking van de financiële kaders. 
De indiening en beantwoording van de technische vragen heeft schriftelijk en in het 
inloop uur technische vragen plaatsgevonden. 
In de commissies worden uitsluitend politiek-inhoudelijke vragen besproken. 
 
Almere 2.0 Meerjarenprogramma en Jaarprogramma 2017 wordt uitsluitend besproken 
in deze commissie. De heer Lodders is coördinerend portefeuillehouder. 
 

 

8.  Aanvraag luchthavenregeling zweefvliegterrein Biddinghuizen (oordeelsvorming) 
 (portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 
 Toelichting: 
 U wordt verwezen voor de toelichting naar de eerder ontvangen mededeling over dit 
 onderwerp. Deze is bij de stukken voor dit agendapunt gevoegd. 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
  
Ter Kennisname: 
a.  Lijsten van Moties en Toezeggingen 
  
b.  LTP 
  
c.  LIS Ruimte 
  
 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering 
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland. 
  


