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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra, de heer Vulink en de  heer Plate 
CDA: heer Bouma en heer Claessens 
SP: heer Van Ravenzwaaij 
D66: heer Smetsers 
PvdA: heer Wiegertjes 
ChristenUnie: heer Siepel 
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: mw. Papma, de heer Van  der Linden, de heer Boutkan, de heer Jansen, de heer Janssen 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
Sluiting: 17.10 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. Zij heet de heer Claessens welkom; hij 
neemt voor het eerst deel aan de commissie. 

• Geen bericht van verhindering ontvangen.    
 
2. Vaststellen agenda 
 De heer Siepel constateert dat de opstelling van de vergadering afwijkt van de 

reguliere. Hij betreurt dat dit niet vooraf is gecommuniceerd. De 
agendacommissie zal dit aandachtspunt naar de toekomst toe als leerpunt 
meenemen. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Geen mededelingen 
Besluit  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 21 december 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 21 december 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies  
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5. Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Toezegging  
Besluit Het is een beeldvormende sessie. Er wordt reflectie gepleegd op teksten. 
Bespreekpunten Verslagje per tafel volgt. 

 
 
6. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten -- 
 
7. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  17.10 uur. 
 
8. BESLOTEN – Evaluatie commissie 
Toezegging  
Besluit Van de bespreking wordt een verslag gemaakt. 
Bespreekpunten Het is een inventariserende bespreking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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