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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en heer Plate 
CDA: heer Bouma  
SP: heer Van der Linden  
D66: heer Smetsers 
PvdA: heer Wiegertjes 
50 PLUS: heer Laagland 
ChristenUnie: heer Siepel 
GroenLinks: mevrouw Staalman 
SGP: heer Bogerd 
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS: gedeputeerde Lodders      
 
Afwezig: Mw. Papma, Mw. Bax, dhr. Van Ravenzwaaij, dhr Boutkan, dhr. Claessens 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.33 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Bax en de heer Boutkan     

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De voorzitter: -op 8 maart aanstaande: de uitnodiging voor het ‘ POP 3-festival 

voor de Flevolandse agrarische sector’. Van 10.00 – 16.00 uur een uitgebreid 
programma te Nagele. U treft het programma zelf aan op uw App. 
-Gedeputeerde: Reserveren datum voor Almere 2.0: info volgt  
-Voorzitter: Op 10 juli wordt vanaf 18.00 uur een statenacademie over het thema 
water georganiseerd; informatie volgt via de App. 
Voorzitter: de intekenlijst Statenconferentie april gaat rond voor een laatste 
check. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 25 januari 2017  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 25 januari 2017 wordt conform vastgesteld. 
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Commissieadvies Conform 
 
5. Lange Termijn Planning 
Toezegging  
Besluit Conform 
Bespreekpunten  
 
6. Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 1 maart 2017 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezegging R15 van de lijst af te voeren. 
Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert de Lijst van Moties te handhaven. 
Bespreekpunten       
 
7. Lijst van ingekomen stukken commissie Ruimte 
Toezegging  
Besluit Conform 
Bespreekpunten  
 
8. Omgevingsvisie Flevoland 
Toezegging  
Besluit  
Bespreekpunten De agendacommissie zal de relevante data OVF in een memo voor de 

commissie/PS op een rij zetten. 
 
9. Lange Termijn Planning 
Toezegging  
Bespreekpunten De heer Boshuijzen verzoekt om bij onderwerp bestemmingsplan Oosterwold 

informatie te geven ivm ‘hic ups’ die hij waarneemt. Gedeputeerde: er wordt 
een presentatie verzorgd door de projectleider. 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 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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