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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en de  heer Plate 
PVV: heer Boutkan en  heer Janssen 
CDA: heer Bouma  
SP: heer Van der Linden  
D66: mevrouw Papma en heer Smetsers 
PvdA: heer Wiegertjes 
ChristenUnie: heer Ferdinand 
50Plus: heer Laagland 
GroenLinks: mevrouw Staalman 
SGP: heer Bogerd 
PvdD: mevrouw Bax 
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:  gedeputeerde Lodders     
 
Afwezig: de heren Hospers, Van Ravenzwaaij, Jansen, Gijsberts  en Siepel 
 
 
Aanvang:19.00 uur 
Sluiting: uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  de heren Hospers en Siepel. Laatste 

wordt vervangen door de heer Ferdinand.    
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De voorzitter noemt de powerbanks als hulpmiddel. 

De voorzitter meldt de commissie dat er dit voorjaar een evaluatie commissie zal 
worden gepland. 
Er gaat in de commissie een intekenlijst voor de statenacademie van 28-11 rond. 
De voorzitter roept op tot deelname vanuit deze coördinerende commissie. 
Gedeputeerde Lodders meldde hetgeen hij besproken had met wethouder 
Haagsma van de gemeente Noordoostpolder n.a.v. toezegging R18 
Experimentenkader Wonen op erven. De twee wensen vanuit de commissie 
worden in het bestemmingsplan verwerkt. Daarmee is de toezegging volgens de 
commissie voldaan. 
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Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 13 oktober 2016 en 15 juni 2016 
Toezegging  
Besluit De besluitenlijsten van 13 oktober 2016 en 15 juni 2016 worden  vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
 
 
 
5. Lange Termijn Planning Ruimte 
Toezegging -- 
Besluit -- 
Bespreekpunten Waterveiligheid: Dit wordt een bespreekpunt in maart 2017 
 
6. Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 23 november 2016 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezegging R18 van de lijst af te voeren (zie onder 
mededelingen). 

Commissieadvies Lijst van Moties 
-- 

Bespreekpunten       
 
7. Lijst van Ingekomen Stukken Ruimte 
Toezegging -- 
Besluit Vka 
Bespreekpunten Geen opmerkingen 
 
8. Presentatie RO Visie Werklocaties Flevoland 2015 
Toezegging  
Besluit Commissie wil naast de PenC cyclus jaarlijks bijgepraat worden over dit 

onderwerp; kan evt. in de vorm van een mededeling 
Bespreekpunten Visie: toekomst en verleden, welke kant gaan wij op?, groenvorming, natuur en 

milieu, statisch document, visie in relatie met Omgevingsvisie en evt aanpassing, 
visie en gemeenten (update), monitoring (Gedeputeerde: één keer per jaar 
bijpraten over de uitvoering van de visie, dit gaat via de P en C cyclus), 
duurzaamheid in relatie tot bedrijfsterreinen, Retaildeal, positionering 
bedrijfsterreinen, bredere visie van ontwikkelingsdenken naar beleggersdenken, 
terugbrengen overaanbod, afstemming tussen gemeenten voor werklocaties, 
verbod weidewinkels irt Omgevingsplan 2006,  vergrijzing, Rijksvastgoedbedrijf 
en invulling, prognoses rijk en achterblijvende groei, pro-actieve rol provincie en 
gemeenten tav Retail, herstuctureringsprogramma, inhoud van Plabeka (MRA)  

 
9. Omgevingsvisie FlevolandStraks (tweede fase) 
Toezegging -- 
Besluit -- 
Bespreekpunten Rol van de begeleidingscommissie: terugkoppeling naar de cie. Ruimte van de 

besprekingen, presentatie projectleider, OVF fase 2 en planning, statenacademie 
28 november 2016,   Verdeling commissies: Krachtige samenleving bij cie. 
Duurzaamheid?, bespreking verdiepingsvragen voor de 28ste, uitwerking 
Perspectieven, bijlagen bij Bestuursopdracht 
Statenacademie 28-11: verdiepingsvragen volledig? Ja wel vooraf toesturen 
geïnteresseerde Flevolanders, leidraad voor leiden van gesprekken wordt 
toegestuurd, 7 gespreksleiders gezocht plus een notulist vanuit deze commissie.  
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10. Rondvraag 
Toezegging -- 
Bespreekpunten Recente werkbezoek GS op faceboek? Graag een toelichting. Gedeputeerde 

Lodders: Bezoek van GS aan luchthavens Bremen en Eindhoven vanwege 
ontwikkelingen Airport Lelystad. 

 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.24  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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