
 

 
  B e s l u i t e n l i j s t  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: De dames Bax (PvdD), Klijnstra-Rippen (VDD),  en Papma (D66). 
De heren Bogerd (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Bouma (CDA), Boutkan (PVV), Ferdinand 
(ChristenUnie), Hopster (CDA), Janssen (PVV), Laagland (50PLUS), Van der Linden (SP), Gijsberts 
(VVD) en Wiegertjes (PvdA). 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:   gedeputeerden Stuivenberg en Appelman    
 
Afwezig: de heren Smetsers, Plate  en  Siepel. 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.07 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van   de heren Siepel, Plate. Welkom aan 

de heren Gijsberts en Ferdinand. 
• Gedeputeerde Lodders wordt vervangen door gedeputeerde Appelman. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Werkbezoek Wonnen op erven werd als nuttig ervaren. 

De mededeling over de onderzoeksopzet natuurcompensatie vervalt en wordt bij 
cie. Duurzaamheid behandeld.  
De heer Appelman doet een mededeling over Zuiderzeelijngelden-Noordelijk 
Flevoland ivm een gewijzigde planning. 20 april 2016 was de laatste bespreking. 
Bestuurlijke bespreking convenantspartners heeft plaatsgevonden. Dat leidt tot 
een veranderende sturing en aanpassing convenant. Er komt meer regie. De 
discussie bestuurlijk loopt nog. Eind van het jaar volgen de voorstellen en dus 
niet in het derde kwartaal. 

Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 6 juli  2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 6 juli 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
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5. Lange Termijn Planning  
Toezegging  
Besluit Deze is akkoord. 
Bespreekpunten  
 
 
 
 
 
 
 
6. Lijst van moties en lijst van toezeggingen 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen R8, R9, R10, R13, R14, R16 en R18 van de 
lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert de Lijst van Moties te handhaven. 

Bespreekpunten De commissie constateert dat het onderwerp zonne-energie terugkomt bij de 
discussie over energiebeleid.     

 
7. Lijst van ingekomen stukken  
Toezegging  
Besluit  
Bespreekpunten Geen 
 
8. Zienswijze over het voorstel resultaatbestemming 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek (OFGV) plus mededeling OFGV toezegging cie Ruimte 20 april 2016 
Toezegging -- 
Besluit  
Commissieadvies Hamerstuk op 26-10 

Met betrekking tot de mededeling OFGV 
- De cie. stemt muv PVV in met het externe onderzoek ondanks de 

positievere situatie bij de OFGV. De leden Plate en Siepel hebben 
belangstelling vanuit cie Ruimte deel te nemen in de begeleidingscie. 
voor het onderzoek. De suggesties voor het onderzoek vanuit de 
commissie zijn genoteerd en worden gewogen door de 
onderzoekscommissie. Onderzoeksopzet en opdrachtverlening komen 
terug in de commissie. De planning die is vermeld wordt wat later. 

-  
 
9. Omgevingsvisie Flevoland (procesaanpak, tweede fase), beeldvormend 
Toezegging -- 
Besluit -- 
Commissieadvies Conclusies voorzitter: 

- samenstellen begeleidingscommssie in fase 2 voor het voorbereiden, de 
integratie en samenhang met de vakcommissies. En procesbewaking en 
aansluiting van fases op elkaar Proces en planning vragen om zorgvuldigheid, 
kwaliteit, betrokkenheid PS en partners 
- zorg voor een goede planning 
Voorzitter neemt dit mee naar een procesvoorstel, ook richting collegae 
voorzitters.  Het totale  gaat naar seniorenconvent Binnenkort bereikt u een 
vraag over de begeleidingscommissie. 
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10. Rondvraag 
Toezegging -- 
Bespreekpunten  
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.07      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/ 
     

 

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

