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1.  Opening        
   
2.  Vaststellen agenda        
   
3.  Mededelingen        
   
4.  Vaststellen besluitenlijst van 23 maart 2016           
   
5.  Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland 10 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Lodders)  
 Toelichting Het betreft een vast agendapunt. Het kan in dit geval kort omdat er op 

dezelfde dag, op de middag inloop vanaf 15.00 uur,  een aparte bijeenkomst 
‘Perspectieven op Flevoland ‘ zal worden gehouden waarvoor ook PS worden 
uitgenodigd.  
 

 

6.  Evaluatie Zuiderzeelijngelden (beeldvormend)  60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman)  
 Toelichting 

Er vindt een presentatie plaats over het evaluatierapport door het onderzoeksbureau. 
Er is informatieve memo bijgevoegd. Oordeelvorming vindt plaats op 8 september en 
daarna op 26 oktober besluitvorming met een statenvoorstel in PS. 
 

 

7.  Zienswijze Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 

Toelichting: Te komen tot een zienswijze over de begrotingswijziging 2016 en over de 
ontwerpbegroting 2017 van de OFGV conform de wet gemeenschappelijke regeling. 
De zienswijze van Provinciale Staten te bekrachtigen. 
De zienswijze wordt na vaststelling in PS op 25 mei verstuurd naar de OFGV waar het 
Algemeen Bestuur op 29 juni de begroting vaststelt met inachtneming van de 
ingediende zienswijze. 

 

   
8.  Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Omgevingsrecht 
 30 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)  
 Toelichting 

Op 6 april jongstleden heeft u een beeldvormende sessie gehad. De presentatie 
bevindt zich bij de stukken van 6 april. Vandaag een oordeelsvormende bijeenkomst 
over de vaststelling  van de verordening waarna op 25 mei besluitvorming is voorzien. 
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*1899043* 
 
Statencommissie Ruimte van 20 april 2016 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 2 
 
9.  Mededelingen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik Flevolandse Ondergrond 

2016 – 2020 en Stand van zaken bodemenergiesystemen in Flevoland 30 minuten 
(portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 
Toelichting 
Onderwerp is op verzoek van de fractie van de CU geagendeerd. De desbetreffende 
mededelingen zijn toegevoegd. 

       

 
10.  Rondvraag        
   
11.  Sluiting 

 
 

       

 
Ter Kennisname: 
a.  Lijst Ingekomen Stukken Ruimte 
  
b.  Lijsten van moties en toezeggingen 
  
c.  Lange Termijn Planning 
  
 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de website: 
https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland. 
  

https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/

