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Portefeuille-houder

11-11-2015 Statenvergadering
De gedeputeerde zegt toe halverwege deze bestuursperiode met Lodders,J.
agendapunt 6
de commissie Ruimte te spreken over het Waterplan (waaronder
Programmabegroting 2016 de stand van zaken bodemdaling) in een beeldvormende ronde
van de commissie.

Naam afdeling

Naam afd. coordinator

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

RE

Jannien Elling

25-11-2015: In 2016 voert de provincie een evaluatie uit van de wateroverlastnorm en komt zo nodig tot een
28-08-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
herijkingsvoorstel, waarbij de laatste inzichten rondom bodemdaling worden meegenomen. Voor bodemdaling
in de Noordoostpolder werkt de provincie mee aan een plan van aanpak van waterschap Zuiderzeeland.
Bodemdaling en waterbeleid zijn daarnaast onderwerp van een watervisie als onderdeel van de omgevingsvisie.
Begin 2017 kunnen de resultaten in een beeldvormende ronde worden besproken.
08-01-2016: Geen wijzigingen.
08-02-2016: Geen wijzigingen.
14-03-2016: Geen wijzigingen.
11-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: geen wijzigingen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
19-09-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
20-02-2017: Staat gepland voor de Statenacademie op 10 juli 2017.
20-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Deze toezegging is afgedaan middels Statenacademie op 10 juli jongstleden.

R17

11-05-2016

Oordeelsvormende
commissie agendapunt 8
hernormering Knardijk

De commissie zal worden betrokken bij het maatschappelijke
proces dat zal gaan komen en worden uit nodigen om een keer
mee te praten.

Lodders,J.

RE

Jannien Elling

06-06-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.
27-06-2016: De start van het maatschappelijk proces Knardijk wordt voorzien in het eerste kwartaal 2017.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
19-09-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Het maatschappelijk proces Knardijk zal vermoedelijk starten na 1 maart 2017, Statenleden
ontvangen een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst (evenals leden van de AV Waterschap Zuiderzeeland).
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
20-02-2017: Geen wijzigingen.
20-03-2017: Het maatschappelijk proces start naar verwachting medio 2017. Statenleden ontvangen een
uitnodiging voor de eerste bijeenkomst (evenals leden van de AV Waterschap Zuiderzeeland).
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Deze toezegging is afgehandeld met een mededeling aan de staten. Voortgang maatschappelijk
proces Knardijk. Zie mededeling 2097372.

R18

29-03-2017

Oordeelsvormende
commissie agendapunt 6
6. Ontwerp vijfde
wijziging Verordening
voor de fysieke
leefomgeving Flevoland
2012

De gedeputeerde komt met een mededeling voor PS op 12 april Lodders,J.
over de vraagpunten van SGP en PVV respectievelijk art 10b 16 (
aanlegplichten) en art 10b.10 onder d ‘haalbaar project’. Als
vraagpunten zijn genoteerd:
1. Is het mogelijk om ter voorkoming van een extra
vergunningenplicht het vergunningenstelsel als bedoeld in artikel
10b.16 te schrappen?
2. Wat wordt bedoeld in artikel 10b.10 onder d met een 'haalbaar
project'? Kan de tekst van het amendement ook in de
Verordening worden aangehouden?

RE

Jannien Elling

08-05-2017: Mededeling is verzonden (2054953). 12 april is in PS aangegeven dat het opnieuw wordt
19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
geagendeerd omdat in het Statensysteem (de website) de stukken niet goed stonden.
Daarvoor komen de (aangepaste) stukken 24 mei in cie Ruimte en 7 juni in PS aan de orde. (2035630, 2035740 en
2040208).
19-06-2017: PS hebben op 7 juni 2017 ingestemd met het ontwerp van de Vijfde wijziging van de Verordening
voor de fysieke leefomgeving. Zie edocs 2035630.

R19

19-04-2017

Integrale Commissie
Perspectiefnota 2017

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat de Staten voor 10 mei
(besluitvorming over de Perspectiefnota in PS ) worden
geïnformeerd over een nadere onderbouwing van de 0,8 mln.
voor de OVF voor dit jaar. Logischerwijs zal het college de 1,8
mln. tot en met 2018 voor de Omgevingsvisie bij de begroting in
de jaarschijven nader duiden.

Lodders,J.

RE

Jannien Elling

19-06-2017: Is afgehandeld bij de behandeling van de perspectiefnota

R20

10-05-2017

PS: Perspectiefnota 2017

De gedeputeerde zegt toe dat na de zomer een beeldvormende Lodders, J.
ronde plaatsvindt over de kavelruil, in navolging op de eerdere
stappen die over kavelruil zijn gezet en waarover in een recente
mededeling PS (Edocs 2055960)is geïnformeerd.

RE

Jannien Elling

19-06-2017: Medio juni is een opdracht verstrekt aan Stivas om een eerste beeld te geven van de behoefte aan
kavelruil bij agrarische bedrijven in een deel van de NOP. In de te plannen stuurgroepvergadering Agrarische
structuurversterking (eind juni / begin juli) wordt de uitkomst ervan besproken. Doel is om te bepalen of er
voor de voldoende aanleiding is om een POP3 regeling te openen om bijvoorbeeld kavelruil te faciliteren.
Belangrijk criterium daarbij is de mate waarin kavelruil ook een bijdrage levert aan gebiedsopgaven en
maatschappelijke processen.
09-10-2017: Op 2 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats van de stuurgroep Agrarische Structuurversterking.
Naast de provincie en LTO Noord neemt het Rijksvastgoedbedrijf hier ook aan deel.
06-11-2017: Op korte termijn ontvangt u een mededeling over de conclusies uit de stuurgroep Agrarische
Structuurversterking van 2 oktober 2017. De tweede bijeenkomst van de stuurgroep is begin volgend jar. De
uitkomst hiervan is bepalend voor de vraag of vervolgens een beeldvormende ronde zinvol is voor de commissie.
De presentatie hiervoor is in voorbereiding.

R21

24-05-2017

Oordeelsvormende
Gedeputeerde zegt toe dat er in september een
commissie, agendapunt 10 informatiebijeenkomst komt voor PS die zij zal faciliteren.
Startnotitie zon

Lodders, J.

RE

Jannien Elling

19-06-2017: Organisatie bijeenkomst is in gang gezet.
06-11-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
28-08-2017: Vanuit de commissie is een afvaardiging benoemd om een mini symposium zonne-energie uit te
werken. Een en ander wordt ambtelijk voorbereid in samenwerking met de griffie. Voor het zomerreces is
hiervoor een overleg geweest daarbij is afgesproken om de bijeenkomst op woensdagmiddag 11 oktober 2017 te
laten plaatsvinden. Een ‘save-the-date’ is op 27 juli jl. uitgegaan (zie bijgevoegde mail), de definitieve
uitnodiging volgt zsm. Op dit moment werken we het programma verder uit en zijn we druk bezig met de
voorbereiding van de bijeenkomst. Een overleg om de stand van zaken af te stemmen met de afvaardiging van
de commissie staat in de planning.
09-10-2017: Begeleidingsgroep is in september via de Griffie geïnformeerd over de stand van zaken. PS heeft
kunnen intekenen op de bijeenkomst van 11 oktober. Het definitieve programma is via een uitnodiging aan PS
verstuurd. Opening en sluiting van het minisymposium gebeurt door mevr. Schotman als voorzitter van de
Commissie Ruimte.

R22

24-05-2017

Oordeelsvormende
Gedeputeerde komt terug op de nadere onderbouwing van de
commissie, agendapunt 10 genoemde 1000 ha die in fase 0 wordt meegenomen.
Startnotitie zon

Lodders, J.

RE

Jannien Elling

19-06-2017: Zie mededeling 2081536.

DOCUVITP-#1764422-v58-Lijst_Toezeggingen_-_Commissie_Ruimte

28-08-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

Advies commissie
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R23

18-10-2017

De gedeputeerde zegt toe dat voor de twee projecten Almere
Lodders, J.
Centrum en Kustzone Almere Poort Duin uit het
meerjarenprogramma 2018 Almere 2.0 een nadere onderbouwing
Oordeelsvormende
commissie, agendapunt 5 volgt hoe deze projecten vallen binnen de door PS gestelde
Programmabegroting 2018 criteria.

R24

18-10-2017

Oordeelsvormende
commissie, agendapunt 7
Zienswijze over het
voorstel
resultaatsbestemming
2016 Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi- en
Vechtstreek (OFGV)

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Gedeputeerde: het signaal het voorstel om de bestemming van
het voordeel te koppelen aan de toekomstige discussie over de
Omgevingsdienst vanuit de evaluatiewerkgroep PS bijv. over de
handhavingscapaciteit en toezicht wordt doorgegeven aan de
portefeuillehouder de heer Meijer.

Portefeuille-houder

Lodders, J.

Naam afdeling

Naam afd. coordinator

GE

Judith Goudriaan

RE

Jannien Elling

Stand van zaken

06-11-2017: Mededeling 2146136 is op 2 november aangeboden.

Advies portefeuillehouder

06-11-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

06-11-2017: Portefeuillehouder is MeijerA.
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Advies commissie

