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Aanwezig: De dames Bax (PvdD), Klijnstra-Rippen (VDD) en Papma (D66) . 
De heren Bogerd (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Bouma (CDA), Boutkan (PVV),  Hopster 
(CDA), Jansen (PVV), Janssen (PVV,Laagland (50PLUS), Van der Linden (SP), Plate (VVD), Siepel 
(ChristenUnie), Smetsers (D66) en Wiegertjes (PvdA). 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:    de heer Lodders, de heer Appelman, de heer Verbeek en de heer Rijsberman (de 
laatste drie genoemden bij agendapunt 6 Almere 2.0   
 
Afwezig: mw. Staalman, mw. Boutkan, dhr Vulink 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering: mw. Staalman. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededelingen worden verder voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 11 mei 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
 
5. Stand van zaken Omgevingsvisie Flevoland 
Toezegging  
Commissieadvies Instemming met de memo van de griffie. SGP merkt op dat een co-referent van 

haar niet had gehoeven. 
Bespreekpunten Voorzitter staat kort stil bij de overhandiging van de Atelier-Flevo-perspectieven 

voorafgaand aan deze commissievergadering. 
 
6. Almere 2.0 (Beeldvormend) 
Toezegging Toelichting op programmalijn 4 vanwege vraag PVV volgt nog. Waarom in de 

presentatie staat deze op 0 terwijl in de stukken wel een bedrag wordt 
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genoemd? 
 

Commissieadvies September colleges bij elkaar, positief over een bijeenkomst ‘Projectendag’ 
september /oktober nog nader te plannen (in LTP meenemen) 

Bespreekpunten Meerjarenprogramma, afwegingskader, Flevocampus, Oosterwold, waarde van de 
bijgeleverde gegevens, programmalijn 4 op 0 euro, stadshart Almere,  

 
 
 
 
7. 3e wijziging van de Verordening Fysieke Leefomgeving 2012 (VFL) 
Toezegging  
Commissieadvies Hamerstuk 
Bespreekpunten Verkeersveiligheid, stiltegebieden, interreferentiegebieden, grondwaterstand in 

stiltegebieden, 2 uitritten op erven, termijnen inkorten, natura 2000, 
peilbesluit, EHS in het najaar (evaluatie en evt aanpassing), kaartmateriaal 

 
8. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten -- 
 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 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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