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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 18 oktober 2017 en besluitenlijst integrale commissie d.d. 18 

oktober 2017   
  

5.  Lange termijn planning (5 minuten) 
 

6.  Lijst van moties en toezeggingen (5 minuten) 
Het college stelt voor af te voeren: 
Moties: geen 
Toezeggingen: R12, R17, R18, R19, R21, R22, R23 
 

7.  Lijst van Ingekomen stukken (5 minuten) 
  
8.  Terugblik op Werkbezoek Oosterwold 
 Tijd: 10 minuten     
 (Portefeuillehouder Lodders) 

Toelichting 
Er is een eerder een toezegging gedaan als commissie een werkbezoek te brengen aan het gebied 
Oosterwold. Dat vindt plaats voorafgaand aan de commissie van vandaag. 

  
9.  Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – Flevoland 

(beeld- en oordeelsvorming) 
 Tijd: 30 minuten  
 (Portefeuillehouder  Lodders) 
 Toelichting 

Er ligt oordeelsvormend een Statenvoorstel met een nadere uitwerking van buitendijkse 
waterveiligheid. In de Statenvergadering van 25 september 2013 is besloten tot een nadere 
uitwerking van de herijking van het waterveiligheidsbeleid . 
  

10.  Vaststellen Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012  
Tijd: 15 minuten 
(Portefeuillehouder Lodders) 
Toelichting 
Er ligt oordeelsvormend een Statenvoorstel voor inhoudende het een wijziging van de instantie die 
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de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland voor de 
categorie natuur benoemt. Tijdens de Statenvergadering van 7 juni 2017 is besloten het de 
ontwerpwijziging vast te stellen en voor inspraak vrij te geven. 
 

11.  Vaststelling Derde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 
 Tijd:  15 minuten  
 (Portefeuillehouder  Lodders) 

Toelichting 
Op 7 juni 2017 hebben Provinciale Staten het ontwerp van de Vijfde wijziging van de Verordening 
voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vrijgegeven. De Vijfde wijziging VFL 2012 is nu gereed 
voor definitieve besluitvorming en wordt oordeelsvormend besproken. Daarbij hoort de intrekking 
van overbodige regels en beleid. 
 

12.  Bouwstenen beleid grootschalige zonneparken in het landelijk gebied 
         Tijd: 45 minuten   
         (Portefeuillehouder  Lodders) 
         Toelichting 
         Er heeft in oktober een mini-symposium zon plaatsgevonden. U ontvangt een nazending omdat 
         de stukken op 21 november in GS alsnog worden besproken. Het betreft een beeldvormende 
         (presentatie) en oordeelsvormende bespreking waarin de principes zonne-energie worden 
          besproken.                  
  
13.  Beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving 
         Tijd:  45 minuten 
         (Portefeuillehouder  Lodders)  
         Toelichting 
         Op 19 juli jl. hebben Provinciale Staten de startnotitie ‘Technische en beleidsarme omzetting 
         beleid en regelgeving fysieke leefomgeving’ vastgesteld. Daarbij is uitgesproken dat ook bij 
         uitstel van de invoering van de Omgevingswet de ambitie blijft om per 1 januari 2019 de 
         omzetting te hebben afgerond. Een beeldvormende sessie met een overall presentatie is 
         vandaag een volgende stap. 
  
14.  Stand van zaken vrijwillige kavelruil (verzoek ChristenUnie) 

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder Lodders) 
Toelichting 
De commissie krijgt een presentatie met een aanvullend memo over de actuele stand van zaken. 
Hierbij zal worden ingegaan op uitkomsten bespreking in de stuurgroep. Tevens wordt een doorkijkje 
gegeven. 
 

15.  Rondvraag 
  

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


