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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 13 juni 2018    
  
5.  Lijsten van moties en toezeggingen 
 Tijd: 5 minuten  

Lijst van moties: 
Voorstel tot afvoeren: geen 
Lijst van toezeggingen: 
Voorstel tot afvoeren: R25, 26, 27,28, 30, 31, 32 EN 35   

  
6.  Lange Termijn Planning 
 Tijd: 5 minuten 
  
7.  Lijst Ingekomen Stukken 
 Tijd: 5 minuten      
  
8.  Keuzenotitie Het verhaal van Flevoland (oordeelsvormend) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting: 
Op 8 november 2017 hebben uw Staten de startnotitie Het verhaal van Flevoland vastgesteld. Op 11 
april 2018 heeft u in een beeldvormende ronde kennis kunnen nemen van de activiteiten binnen Het 
verhaal van Flevoland. Op 25 juni 2018 kunt u de bijeenkomst Het verhaal van Flevoland bij 
wonen.GS bieden het statenvoorstel de Keuzenotitie Het Verhaal van Flevoland aan. Er kunnen 
kaders worden meegegeven voor het komende programma Het Verhaal van Flevoland.  
N.a.v. 25 juni komt er een nazending met: 
- 3 essays van de landschapsarchitecten  
- Verslag van bijeenkomst op 25 juni 

  
9.  Vaststelling Structuurvisie Zon (oordeelsvormend) 
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
In uw vergadering van PS op 18 april 2018 hebben uw Staten de Structuurvisie Zon in ontwerp 
vastgesteld. GS hebben het ontwerp ter inzage gelegd. De antwoordnota Structuurvisie Zon vermeldt 
de binnengekomen zienswijzen en de beantwoording door GS. Het statenvoorstel  van de gewijzigde 
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Structuurvisie Zon ligt nu ter oordeelsvorming voor waarna deze kan worden vastgesteld in PS van 18 
juli 2018.  
 
 

  
10.  Beleidsarme Omzetting Beleid en Regelgeving Fysieke Leefomgeving – vaststelling ontwerp en 

terinzagelegging Ontwerp Omgevingsprogramma en Ontwerp Omgevingsverordening. 
 (oordeelsvormend) 

 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting:  
 Op 19 juli 2017 is de startnotitie ‘Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke 

leefomgeving’ door uw Staten vastgesteld. Vervolgens hebben uw Staten op 24 januari 2018 de 
uitgangspunten voor de beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving 
vastgesteld. GS stellen aan PS ter besluitvorming voor het ontwerp Omgevingsprogramma en de 
Ontwerp Omgevingsverordening vast te stellen en ter inzage te leggen. Daarbij worden de 
documenten zowel digitaal als schriftelijk voor u beschikbaar gesteld (zie bijlages). 
 

11.  Koersnotitie Regionale Kracht (oordeelsvormend) 
Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer De Reus) 
Toelichting: 
GS bieden de koersnotitie Regionale Kracht aan.  Er kunnen kaders worden meegegeven voor het in 
dit najaar vast te stellen programma Regionale Kracht dat eind 2018 verschijnt. De stukken voor dit 
agendapunt worden nagezonden; bespreking in GS is voorzien op 26 juni a.s. 
 

12.  Rondvraag 
  

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


