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Aanwezig: De dames Bax (PvdD), Papma (D66) en Staalman (GroenLinks). 
De heren Bogerd (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Bouma (CDA), Boutkan (PVV), Hopster 
(CDA), Laagland (50PLUS), Van Ravenzwaaij (SP), De Reus (VVD), Siepel (ChristenUnie), Smetsers 
(D66) en Wiegertjes (PvdA). 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS: de heer Lodders 
 
Afwezig: Boutkan (PVV), Klijnstra-Rippen (VVD), Hofstra (ChristenUnie), Janssen (PVV), Van der Linden (SP), Plate (VVD), 
 
 
Aanvang: 21.00 uur 
Sluiting: 22.10 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering die wordt gehouden in het 
Waterschapshuis. 

• Bericht van verhindering ontvangen van  de heer Plate, de heer Van der 
Linden en mevr. Klijnstra. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 1.De griffie is met de griffie Almere in gesprek over een werksessie te Almere 

over Almere 2.0. tijdens een politieke markt. Het agendaoverleg Almere kijkt 
momenteel naar 7 april. U hoort hierover meer. 
2.In de tijdlijn ziet u een werkbezoek aan een buurprovincie staan, begin maart. 
Momenteel zijn er gesprekken met de provincie Overijssel. Er wordt aangekoerst 
op een datum in april. Nadruk ligt op geven en brengen (wederkerigheid). 
Suggesties voor invulling blijven welkom. Wel graag uiterlijk deze week indienen 
bij de griffie. 
3. Volgens ons vergaderschema staat op 5 oktober een commissievergadering 
Ruimte gepland waarin onder meer de begroting zal worden behandeld. 
Nu blijkt dat het IPO jaarcongres op 4 en 5 oktober van dit jaar zal plaatsvinden, 
waardoor vergaderen op het afgesproken tijdstip van 14.00 uur niet reëel lijkt. 
Om u allen én de gedeputeerde in staat te stellen aan het congres deel te nemen 
stellen wij voor  - alle commissievergaderingen van 5 oktober te verplaatsen naar 
een ander moment. In de maand oktober zijn de woensdagen al bezet voor PS en 
haar commissies. Daarom stellen wij voor naar een andere dag uit te wijken. 
Voor de commissie Ruimte stellen wij voor de vergadering van 5 oktober te 
verplaatsen naar woensdag 28  september 19.00 uur. (Dit verzoek is via de Griffie 
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nagestuurd aan u op de email) 
Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 18 november 2015 en 13 januari 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijsten van 18 november 2015 en 13 januari 2016 worden overigens 

conform vastgesteld. 
Commissieadvies Besluitenlijst 13-1-2016 Nav verzoek van mw. Papma toevoegen bij agendapunt 

7a Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland: Er zijn zorgen over de wijze 
waarop de ateliermeesterverslag uitbrengt zowel qua inhoud als vorm. 

 
5. Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland (Atelierfase) 
Toezegging -- 
Besluit -- 
Commissieadvies -- 
Bespreekpunten Gedeputeerde Lodders: 

- Gekeken wordt bij de ateliersessies hoe PS erbij kan worden betrokken. 
- Er wordt naar de vindbaarheid en de navigatie van de website gekeken, 

zeker voor de IPAD. 
- In de nieuwsbrieven zullen de inhoud en trends steeds meer aan de orde 

komen. 
-  De rol van de overheid komt zeker in de tweede fase aan de orde; nu in 

fase 1 wordt er over nagedacht. 
- De suggestie om de impact van de nieuwsbrieven te vergroten wordt 

meegenomen (suggestie dhr.Boshuijzen). 
- De opzet van de publieksmanifestatie wordt in een volgende commissie 

gedeeld. 
- De invulling voor het richtinggevende debat (aparte middag en avond) 

komt een volgende commissie aan de orde.  
- Er is een aanmeldknop voor de ateliersessies op de website te vinden. 

Klik op aanmelden. 
 

 
6. Rondvraag 
Toezegging -- 
Bespreekpunten Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
7. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 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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