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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/

actie

Portefeuille-houder Naam afdeling Naam afd. coordinator Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

R24 18-10-2017 Oordeelsvormende 
commissie, agendapunt 7 
Zienswijze over het 
voorstel 
resultaatsbestemming 
2016 Omgevingsdienst 
Flevoland en Gooi- en 
Vechtstreek (OFGV)        

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 Fackeldey.

Fackeldey, J.A. RE Jannien Elling 13-02-2018: De evaluatie OFGV is opgepakt door de ambtelijke organisatie en klankbordgroep bestaande uit 
commissieleden. Optimalisatie van doelbereik is de focus. Dit signaal past hier in en wordt meegenomen. 
04-06-2018: Ambtelijke organisatie heeft opdracht tot evaluatie versterkt en er wordt een startbijeenkomst 
georganiseerd met opdrachtnemer in leden van de klankbordgroep

R25 29-11-2017

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

De gedeputeerde zegt toe dat de opgeleverde grond voor 
zonnepanelen na 25 jaar  in de oorspronkelijke staat zal worden 
opgeleverd en dat dit punt wordt meegenomen in de kadernota

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

09-02-2018: In de ontwerp Structuurvisie Zon die op 7 maart 2018 in de Commissie Ruimte wordt behandeld, is 
deze toezegging verwerkt. In de ontwerp Structuurvisie is Bouwsteen V opgenomen die hierop toeziet. 
05-06-2018: Op 18 april heeft PS de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Bouwsteen V ziet toe op de 
tijdelijkheid van 25 jaar.

09-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. 
05-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

cie 28-3: handhaven omdat het ontwerp 
vanavond pas besproken gaat worden

R26 29-11-2017

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

De gedeputeerde zegt toe dat de opgave van 1000 ha kan worden 
gemaximeerd en dat hierop zal worden gemonitord en 
geëvalueerd. 

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

09-02-2018: In de ontwerp Structuurvisie Zon die op 7 maart 2018 in de Commissie Ruimte wordt behandeld, is 
deze toezegging verwerkt. 
05-06-2018: Op 18 april heeft PS de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Daarin is de 1000 hectare 
gemaximeerd.

09-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. 
05-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

cie 28-3: handhaven omdat het ontwerp 
vanavond pas besproken gaat worden

R27 11-04-2018 Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

Het voorstel voor een fonds (het concrete voorstet van de 
Flevolandse gemeenten zoals ingebracht bij het inspreken luidt: 
'Om de ontwikkeling van zon op agrarische gronden ondersteunend 
en stimulerend te laten zijn voor zon op daken stellen de 
gemeenten voor een fonds op te richten waarin zonprojecten op 
agrarische gronden financieel bijdragen aan de realisatie van 
zonprojecten op daken.') samen met de Flevolandse gemeenten 
nader te onderzoeken en uit te werken binnen het traject van de 
Flevolandse Energieagenda.

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

08-02-2018: De nadere uitwerking van maatregel 4 van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma is in 
voorbereiding. Op korte termijn zal de maatregel worden opengesteld. Na openstelling ontvangen uw staten 
hierover een mededeling.
05-06-2018: geen wijzigingen

20-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
05-06-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R28 11-04-2018

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

 leder half jaar ontvangen Provinciale Staten van Gedeputeerde 
Staten een voortgangsrapportage in het licht van het monitoren 
van de lopende ontwikkelingen.

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

05-06-2018: Op 18 april heeft PS de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Als uitwerking daarvan wordt PS 
met een voortgangsrapportage geinformeerd.

05-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R29 11-04-2018

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

Bij het bereiken van 500 ha. aan initiatiefvoorstellen wordt door 
het college een tussenbalans voor PS opgemaakt.

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

05-06-2018: Op 18 april heeft PS de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Bij de definitieve vaststelling komt 
een voorstel voor het vervolgproces met daarin een evaluatiemoment bij 500 ha.

R30 11-04-2018

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

Bij de definitieve vaststelling van de structuurvisie zon, en dus 
niet bij het ter inzage leggen van de ontwerp structuurvisie, geeft 
GS duidelijkheid aan PS over de wijze van toetsing van de 
initiatieven en welke onderdelen worden vastgelegd in de 
verordening fysieke leefomgeving.

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

05-06-2018: Op 18 april heeft PS de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Bij de definitieve vaststelling komt 
een voorstel voor het vervolgproces.

05-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R31 11-04-2018

 Verhaal van Flevoland, 
Omgevingsvisie Flevoland 
derde fase (beeldvormend) 
, agendapunt 6   

Het rapport Brandhouse wordt aan PS ter informatie toegestuurd. Rijsberman, M. RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

05-06-2018: Dit rapport wordt bijgevoegd bij de stukken van de keuzenotitie van Het Verhaal van Flevoland die de 
commissie op 4 juli bespreekt. 

18-06-2018: Voorgesteld wordt om na 4 juli tot afvoeren van deze lijst over te gaan

R32 18-04-2018 Bespreekstuk in PS 
Vaststellen Ontwerpvisie 
Structuurvisie Zon , 
behandelpunt 9a

De in de mededeling opgenomen inhoudelijke toezeggingen 
kunnen als bijlage worden meegestuurd  bij het ter inzage te 
leggen document -de tekst over de evaluatie wordt opgenomen in 
de ontwerp structuurvisie -daar waar ‘ agrarisch gebied’ staat 
dient het ‘ landelijk gebied’ te worden gelezen.

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

05-06-2018: Bij het communiceren over de ontwerp Structuurvisie zon is dit meegenomen. 05-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R33 15-05-2018 Jaarstukken 2017 Tweede helft 2018 wordt de commissie geïnformeerd over rol van 
provincie bij ruimtelijke adaptatie.

Reus, J. de RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

05-06-2018: Het thema ruimtelijke adaptatie wordt behandeld. Er wordt toegewerkt naar hetgeen is vermeld in de 
toezegging.

R34 15-05-2018 Jaarstukken 2017 Er wordt verzocht een werkbezoek te brengen aan de 
Omgevingsdienst. Aan de orde kunnen komen  actuele zaken als 
kostprijssystematiek, de rol omgevingsdienst ikv Omgevingswet 
etc. Dit in aanwezigheid van de directeur van de OFGV.

Fackeldey, J.A. RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

04-06-2018: wordt opgepakt, werkbezoek zal naar verwachting in sept/okt gaan plaatsvinden. 

R35 15-05-2018 Jaarstukken 2017 De vraag van GL over energiebesparende maatregelen en het 
beschikbaar stellen van een overzicht daarvan wordt aan de OFGV 
gesteld ,hoewel de provincie geen bevoegd gezag is.

Fackeldey, J.A. RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

18-06-2018: Is opgepakt, vraag zal worden gesteld aan de OFGV 18-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
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