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Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 18 oktober 2017

Aanwezig:
VVD: de heer Vulink en de heer Plate
PVV: mw. Boutkan en de heer Janssen
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse
D66: mevrouw Papma
PvdA: de heer Wiegertjes
ChristenUnie: de heer Siepel
50Plus: de heer Laagland
GroenLinks: mevrouw Staalman
PvdD: mevrouw Bax
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen
Voorzitter: de heer Boutkan
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: gedeputeerden Lodders en Appelman
Aanvang: 14.00 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Bogerd. De heer Meijer
wordt vervangen door de heer Lodders.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
-eerstvolgende commissie 29 november zal op locatie plaatsvinden extern in de
Kemphaan. Van daaruit brengen we ook een werkbezoek aan Oosterwold.
- Visie werklocaties. Er komt een bijeenkomst hierover op 30 november. Het
onderwerp staat ook geagendeerd op de LTP voor de commissie op de 29ste
november. Kunnen we het onderwerp daar laten vervallen of wilt u het daarop
ondanks de bijeenkomst van de 29ste toch handhaven? Besluit commissie: laten
vervallen
De agendacommissie heeft een notitie beleidsarme omzetting
Omgevingswet ontvangen. De voorzitter van de agendacommissie beraadt zich
nog met haar collegae-voorzitters op de planning en aanpak zoals daarin
opgenomen. Zij zal u daarover berichten.
We hebben in de laatstgehouden bijeenkomst van agendacommissie en
portefeuillehouder afgesproken dat het thema MRA op de LTP van de commissie
nader zal worden ingevuld. Hierop wordt teruggekomen.
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4. Vaststellen besluitenlijst van 13 september 2017
Besluit
De besluitenlijst van 13 september 2017 wordt conform vastgesteld.
5. Programmabegroting 2018
Toezegging
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat voor de twee projecten Almere Centrum en
Kustzone Almere Poort Duin uit het meerjarenprogramma 2018 Almere 2.0 een
nadere onderbouwing volgt hoe deze projecten vallen binnen de door PS gestelde
criteria.
Commissieadvies Voldoende besproken, kan door naar de bespreking op 8 november.
6. Ontwerp zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012
Toezegging
-Commissieadvies Hamerstuk

7. Zienswijze over het voorstel resultaatsbestemming 2016 Omgevingsdienst Flevoland en Gooien Vechtstreek (OFGV)
Toezegging
Gedeputeerde Lodders: het signaal om 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.
Commissieadvies Hamerstuk
8. Vaststellen Omgevingsvisie FlevolandStraks
Toezegging
-Commissieadvies Bespreekstuk op 8-11
9. Rondvraag
-10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.52

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

uur.

