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R8

14-10-2015 Oordeelsvormende
Er komt een presentatie over werking van het Fonds
commissie Behandeling Verstedelijking Almere, m.n. voor de nieuwe
Programmabegroting statenleden. (let op verbinding met toezegging B44 van
de commissie bestuur)

Lodders,J.

06-11-2015: Op dit moment wordt door betrokken partijen gewerkt aan een
meerjarenbeeld voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Dit beeld zal
tezamen met een uitleg over de werking van het FVA worden gepresenteerd in een
beeldvormende sessie. Naar verwachting zal dit begin 2016 zijn.
Voor de goede orde wordt benadrukt dat provinciale uitgaven in het kader van het
FVA pas mogelijk zijn, nadat PS hiermee middels een begrotingswijziging hebben
ingestemd.
13-05-2016: PS is via mededeling (#1860701) van 26-01-2016 geïnformeerd over het
meerjarenbeeld voor het Fonds VA. In deze mededeling zit een link naar de
animatie over de werking van het fonds. Vervolgens heeft op 7 april jl. een
gezamenlijke sessie plaatsgevonden met PS en de GR van Almere over het
meerjarenbeeld (5 programmalijnen). Op 15 juni as. worden de uitgewerkte
programmaplannen (van de 5 programmalijnen) in een beeldvormende sessie aan
de commissie Ruimte gepresenteerd. Op basis daarvan wordt uiteindelijk een
Meerjarenprogramma voor het Fonds VA opgesteld dat tijdens de
begrotingsbehandeling in het najaar aan PS zal worden voorgelegd.

R9

14-10-2015 Oordeelsvormende
Portefeuillehouder dhr. Lodders komt met een nadere
Lodders,J.
commissie Behandeling toelichting op de inzet van de middelen in relatie tot
Programmabegroting jaarprogramma 2016 Fonds Verstedelijking Almere en IFA
en de samenhang daartussen, en een verheldering op het
punt van de 10 mln. voor de Floriade. (let op verbinding
met toezegging B44 van de commissie bestuur)

06-11-2015: Voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) is vanuit de provincie t/m
2020 € 31 miljoen beschikbaar. Dit betreft middelen die voorheen onderdeel waren
van het IFA-programma (€ 10 mln IFA2 en € 21mln IFA3). Omdat het FVA een
volledig gescheiden traject van het IFA-programma volgt is het IFA budget (89mln)
verlaagd. In de begroting komen met ingang van 2015 dus twee aparte posten
terug.
1. IFA: afwikkeling van lopende projecten in het ‘oude’ IFA-programma (restant
89mln -/- 31mln)
2. FVA: bijdrage aan projecten via het ‘nieuwe’ FVA (31mln).
Van de totale € 31 miljoen FVA is € 10 miljoen gelabeld voor de Floriade. Nadat
hiervan € 2 miljoen is ingezet voor het economisch programma “Floriade Werkt!”
resteert nog een bedrag van € 8 miljoen voor andere projecten in het kader van de
Floriade.

R10

28-10-2015 Statenvergadering
agendapunt 9a
Startnotitie
Omgevingsvisie
Flevoland

Er komt aan het eind van fase 1 een richtinggevend
debat waaraan het college van GS in de planning ruimte
geeft.

Lodders,J.

06-11-2015: Vindt medio 2016 plaats.
25-11-2015: Is geen rol GS maar voor Griffie.

R12

11-11-2015 Statenvergadering
agendapunt 6
Programmabegroting
2016

De gedeputeerde zegt toe halverwege deze
bestuursperiode met de commissie Ruimte te spreken
over het Waterplan (waaronder de stand van zaken
bodemdaling) in een beeldvormende ronde van de
commissie.

Lodders,J.

25-11-2015: In 2016 voert de provincie een evaluatie uit van de wateroverlastnorm
en komt zo nodig tot een herijkingsvoorstel, waarbij de laatste inzichten rondom
bodemdaling worden meegenomen. Voor bodemdaling in de Noordoostpolder werkt
de provincie mee aan een plan van aanpak van waterschap Zuiderzeeland.
Bodemdaling en waterbeleid zijn daarnaast onderwerp van een watervisie als
onderdeel van de omgevingsvisie. Begin 2017 kunnen de resultaten in een
beeldvormende ronde worden besproken.
08-01-2016: Geen wijzigingen.
08-02-2016: Geen wijzigingen.
14-03-2016: Geen wijzigingen.
11-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.

R13

23-03-2016 Oordeelsvormende
commissie agendapunt
10 Zonnepark
Vlotgrasweg Lelystad

Dit initiatief voor een zonnepark is een eenmalig
Lodders,J.
experiment; andere initiatieven die ons bereiken zet het
college ‘on hold’ tot er nieuw beleid voor dit
beleidsonderwerp is geformuleerd.

11-04-2016: PS ontvangt hierover begin mei een mededeling.
09-05-2016: Zie mededeling 1901571.

09-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

R14

Lodders,J.
23-03-2016 Oordeelsvormende
commissie agendapunt
10 Zonnepark
Vlotgrasweg Lelystad De suggestie vanuit de commissie om vergunningen voor
zonneparken in de tijd te limiteren krijgt de aandacht.

11-04-2016: PS ontvangt hierover begin mei een mededeling.
09-05-2016: Zie mededeling 1901571.

09-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.
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Advies commissie

25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 13-01-2016: eerst opzet debat afwachten
van deze lijst over te gaan.
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R15

11-05-2016 Oordeelsvormende
De commissie zal in het vierde kwartaal 2016 over de uit Lodders,J.
commissie agendapunt te werken voorkeursscenario’s Rijksvastgoed worden
5 Jaarstukken 2015
geïnformeerd door gedeputeerde Lodders.

R16

11-05-2016 Oordeelsvormende
Gedeputeerde Lodders zal het persbericht/link over de
commissie agendapunt wensen van gebruikers over de Omgevingswet die hij
5 Jaarstukken 2015
onlangs aan de DG’s heeft verstrekt aan de commissie
doen toekomen.

Stand van zaken

Lodders,J.

30-05-2016: Zie het rapport 1891851.

06-06-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.

11-05-2016

R17
R18

Oordeelsvormende
commissie agendapunt De commissie zal , worden betrokken bij het
8 hernormering
maatschappelijke proces dat zal gaan komen en worden
Knardijk
uit nodigen om een keer mee te praten..
25-05-2016 Statenvergadering
agendapunt 9e
Zienswijze OFGV

De gedeputeerde zegt toe het opleidingsbudget van de
OFGV in de Algemene Vergadering aan de orde te zullen
stellen.

Lodders,J.
Stuivenberg,A.
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30-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

Advies commissie

