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1.  Opening 
 

       

   
2.  Vaststellen agenda        

 
   
3.  Mededelingen 

Graag alvast uw aandacht voor de LIS week 36, nr 42 Onderzoek Natuurcompensatie 
van de Randstedelijke Rekenkamer (aanbod Rekenkamer) 

       

   
4.  Vaststellen besluitenlijst van 6 juli 2016    

 
 

5.  Lange Termijn Planning 
 

 

6.  Lijst van moties en lijst van toezeggingen (Kon in juli niet worden geagendeerd). 
Het college stelt voor de volgende moties af te voeren: geen 
Het college stelt voor de volgende toezeggingen af te voeren: R8, R9, R10, R13, R14, 
R16 en R18. 
 

 

7.  Lijst van ingekomen stukken commissie Ruimte  
   
   
8.  Zienswijze over het voorstel resultaatbestemming 2015 van de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) plus mededeling OFGV toezegging cie . 
Ruimte 20 april 2016 

      30 
minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 
Toelichting:   Oordeelsvormende bespreking van het Statenvoorstel.  De Staten kunnen 
op grond van artikel 25 lid 6 van de GR hun zienswijze over de resultaatbestemming 
naar voren brengen. Gedeputeerde Staten stellen voor 
geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming 2015 van de OFGV. 
 
Toelichting: 
Mededeling OFGV zoals toegezegd in de commissie ruimte van 20 april 2016:  

 

 Citaat daaruit: “Tussenevaluatie 
In de commissie Ruimte is verzocht om een heldere en beknopte tussenevaluatie  
OFGV. Het voorstel is om dit op te pakken door middel van een extern onder- 
zoek. Omdat het verzoek voor een tussenevaluatie uit Provinciale Staten (PS) 
komt, IS het belangrijk dat u ook zelf betrokken bent bij de evaluatievragen en de 
opzet van het onderzoek. Het verzoek is de quick scan van de Randstedelijke 
rekenkamer uit 2013 hierbij als basis te nemen (zie bijlage). Voorstel is om een kleine 
commissie uit PS te vormen die de evaluatievragen en opzet van het onderzoek  
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vormgeeft. Ambtelijk ondersteuning komt vanuit de afdeling Ruimte & Economie (RE). 
Er is geld beschikbaar op de begroting voor dit onderzoek , (€40.000). 
Qua timing is het meest logische moment om het onderzoek te starten na de 
beeldvormende ronde van de evaluatie verbonden partijen 2016. Deze wordt verwacht 
na de zomer (september/oktober). Voorstel tijdsschema: 
• September/oktober wordt een kleine commissie samengesteld om de 
evaluatievragen/ onderzoeksopzet vorm te geven 
• November opdrachtverlening 
• December start van het onderzoek 
• Zomer 2017 bespreking van de resultaten in de commissie Ruimte” 
 

9.  Omgevingsvisie Flevoland (procesaanpak, tweede fase) 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 

Toelichting  Beeldvormende sessie. Er wordt een ambtelijke presentatie gehouden over 
het proces voor de tweede fase: Omgevingsvisie Flevoland Straks . Vanuit de griffie is 
een korte evaluatienotitie  bijgevoegd, zoals door uw commissie eerder aan het eind 
van de eerste fase is gevraagd. Deze notitie is nog voorgelegd aan een aantal leden 
van uw commissie. 
 

 

   
10.  Rondvraag 

 
       

   
11.  Sluiting        
 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de 
website: https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland. 
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