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*2083281*
Statencommissie Ruimte van 5 juli 2017

Locatie: Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad
Tijd: 15.30 - 22.00 uur
Commissievoorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Vaststellen besluitenlijst van 24 mei 2017

5.

Lange termijn Planning
Tijd: 5
Griffie

6.

Lijst van moties en toezeggingen
Tijd: 5
Griffie
Toelichting:
Het college stelt voor de volgende moties af te voren: -Het college stelt voor de volgende toezeggingen af te voeren: R18,R19 en R22.

7.

Lijst van Ingekomen Stukken Ruimte
Tijd: 5
Griffie

8.

Aanpassing programmagelden ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF)
Tijd: 45
(Portefeuillehouder de heer Appelman)
Toelichting
Op 19 april 2016 heeft u kennis genomen van het evaluatierapport van het programma ZZL-NF dat
door bureau KplusV is uitgevoerd. De evaluatie, de conclusies Bevoegdheid en de aanbevelingen zijn
in een beeldvormende sessie van de Commissie Ruimte
op 20 april 2016 gepresenteerd en besproken. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om in
te stemmen met een aantal aanpassingen in het ZZL-programma. Er ligt een statenvoorstel ter
beoordeling voor.

9.

Stand van zaken Omgevingsvisie FlevolandStraks (Terugkoppeling begeleidingscommissie
Omgevingsvisie op onder meer Flevoland Top)
Tijd: 45
(Portefeuillehouder de heer Lodders)
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Toelichting
In Provinciale Staten is door de initiatiefnemers (D66, PvdD en CDA) toegezegd dat de opzet van
FlevoTop, het financieel kader en de invulling van de begeleidingscommissie in de commissie Ruimte
nader worden toegelicht.
10.

Nieuw Beleid Waterveiligheid
Tijd: 45
(Portefeuillehouder de heer Lodders)
Toelichting
Buitendijkse ontwikkelingen moeten veilig zijn. Behalve de aanleg van waterkeringen zijn ook
alternatieve oplossingen denkbaar bijvoorbeeld het verhogen van het maaiveld en/of vloerpeil, of
waterbestendig bouwen. Deze oplossingen bieden kansen voor nieuwe initiatieven. Om deze
alternatieve oplossingen mogelijk te maken is nieuw beleid uitgewerkt. Gedeputeerde Staten vragen
in bijgevoegd Statenvoorstel Provinciale Staten om het nieuwe ontwerp beleid vast te stellen voor
het de inspraak ingaat. 24 mei was de beeldvormende bespreking. Vandaag zal de oordeelvormende
bespreking plaatsvinden. De 6e wijziging van de VFL, aanvankelijk hieraan gekoppeld, is
doorgeschoven naar de commissie in september. Deze 6e wijziging gaat over de onderwerpen:
schrappen 14 buitendijkse gebieden en het verbod varend ontgassen en het herstellen van technische
omissies.

11.

Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving (startnotitie)
Tijd: 60
(Portefeuillehouder de heer Lodders)
Toelichting
Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om al het beleid en alle regels voor de
fysieke leefomgeving om te zetten naar documenten die voldoen aan de eisen van de Omgevingswet
die per 1 juli 2019 wordt ingevoerd. Op 19 juni vond hierover een statenacademie plaats, tevens
bedoeld als beeldvormende bijeenkomst. Nu ligt in een beoordelende ronde een startnotitie voor.

12.

Verlenging Oosterwold
Tijd: 45
(Portefeuillehouder de heer Lodders)
Toelichting
Provinciale Staten hebben op 27 november 2013 besloten om op onderdelen afwijking tijdelijk (voor
een periode van 3 jaar) toe te staan van haar beleid om zo de gebiedsontwikkeling Oosterwold
mogelijk te maken. Mede op basis van een evaluatie is er aanleiding om de gebiedsontwikkeling
voort te zetten (inclusief de ontwikkeling van de projecten in het kader van programma Nieuwe
Natuur in de Eemvallei en daarbuiten (binnen een daarvoor aangewezen zoekgebied). Over met
name de uitkomsten van de afgelopen 3 jaren vond op 24 mei een presentatie plaats door mw. I de
Nood, gebiedsregisseur Oosterwold. Het betreft vandaag een oordeelsvormende sessie.

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Ter Kennisname:
a.
Lange Termijn Planning
b.

Lijst van moties

c.

Lijst van Toezeggingen
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d.

Lijst van Ingekomen Stukken

Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.

