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Aanwezig: 
VVD: de heer Vulink en de heer Plate 
PVV: de heer Boutkan, de heer Jansen 
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens 
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers 
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: de heer Hofstra 
50Plus: de heer Laagland 
SGP: de heer Bogerd 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: gedeputeerde Lodders    
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  mw. Staalman, mw. Bax en dhr 

Janssen. Enkele statenleden komen wat later. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De Agendacommissie is bezig een werkbezoek van het Waterschap aan ons als 

provincie te plannen. Het betreft een tegenbezoek na ons bezoek als commissie 
aan het Waterschap in 2016.  
Er is inmiddels een datum namelijk 11 april; het betreft een combinatie  met uw 
commissievergadering in april. We streven naar aanvang van dit bezoek om 19.00 
uur voorafgegaan door een informeel moment vanaf 18.00 uur in ons restaurant.  
Over de onderwerpen wordt momenteel nagedacht. Genoemd zijn al: 
ontwikkelingen Knardijk en de bodemdaling. Suggesties van uw kant zijn welkom. 
Graag aanleveren bij de griffie. De CU noemt nog de stresstest in relatie tot het 
verhaal op de LIS over ruimtelijke adaptatie. 
• Er gaat een intekenlijst rond voor de raad- en statenleden conferentie 
van de MRA op 16 februari. Bijgevoegd is ook het programma. 
• U weet dat wij voor de tweede fase een begeleidingscie. OVF kenden. 
Die heeft ook de Flevotop begeleidt. Inmiddels zijn we gestart met de derde fase 
OVF. De agendacommissie denkt dat het goed is dat de evaluatie van de Flevotop 
apart zal worden opgepakt. Zij komt daartoe met een voorstel. Dat geldt ook 
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voor de begeleidingscie. OVF fase 3.  
• U heeft via een aparte email met bijlage een agenderingsverzoek voor de 
commissie van februari ontvangen.  Deze komt van de commissieleden de heren 
Bouma, Simonse en Vermeulen. 
Conclusie is dat het initiatief na beraadslaging van een positief advies vanuit de 
agendacommissie wordt neergelegd bij de ‘indieners’. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 29 november 2017  
Besluit De besluitenlijst van 29 november 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving      
Toezegging -- 
Commissieadvies CDA: bespreekstuk.  
 
6. Terugkoppeling bijeenkomst Werklocaties d.d. 30-11-2017      
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende besproken. Het onderwerp komt terug in de commissie. 
 
 
 
7. Stand van zaken Omgevingsvisie (derde fase)      
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. 
 
8. Voortgang Rijksvastgoedagenda Flevoland      
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. 
 
9. Rondvraag 
 De heer Boutkan stelt vragen over een voorlichtingsbijeenkomst van RVB en 

gemenete Almere op 31-1 
De heer Bogerd stelt vragen over de meerplaatsen-problematiek (brief vanuit 
Marknesse) 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur. 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
     

 


