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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

  
4. Vaststellen besluitenlijst van 28 maart 2018 
  
5.     Ontwerp Structuurvisie Zon: beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden 

zonne-energie in het landelijk gebied (oordeelsvormend, vervolg van commissie Ruimte van 28 
maart 2018) 
Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Lodders) 
Toelichting: Uw commissie heeft op 28 maart haar eerste termijn over dit statenvoorstel benut. Er 
wordt begonnen met de eerste termijn van de portefeuillehouder. De stukken van 28 maart zijn 
opnieuw bijgevoegd. Evenals de schriftelijke bijdrage van de inspreker mw. Van Wageningen, 
wethouder gemeente Lelystad, sprekend namens de Flevolandse gemeenten. 

 

  
6. Verhaal van Flevoland, Omgevingsvisie Flevoland derde fase (beeldvormend) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
 Toelichting: Uw commissie wordt geïnformeerd  over het proces tot aan vaststellen van het 

programma, over de aanpak branding en vervolg. Eveneens volgt een verslag over de 
gebiedsprocessen en het identiteitskompas. Ter informatie is de startnotitie Verhaal van Flevoland 
bijgevoegd. 

  
7. Zienswijze begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

2019 (oordeelsvormend) 
 Tijd: 30 minuten 

(waarnemend Portefeuillehouder de heer Rijsberman/nieuwe gedeputeerde na 30 maart) 
Toelichting: Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een zienswijze In te dienen 
over de ontwerpbegroting 2019 en geen/een  zienswijze in te dienen voorde begrotingswijziging 
2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Er ligt een statenvoorstel 
hieromtrent oordeelsvormend voor. Er zal sprake zijn van een nazending vanwege late ontvangst van 
de stukken en bespreking in GS op 4 april aanstaande. 
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Statencommissie Ruimte van 11 april 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 
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8. Regionale kracht , Omgevingsvisie Flevoland derde fase (beeldvormend) 
 Tijd: 45 minuten 
 (waarnemend Portefeuillehouder de heer Lodders) 
 Toelichting: Februari-maart was de verkennende fase. Vandaag komen de eerste ideeën voor 

opzet/aanpak van de netwerkrapportage beeldvormende aan de orde. 
 

9. Evaluatiecommissie Flevotop 
 Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 
 Toelichting: u wordt middels een nazending nader geïnformeerd over de evaluatieopzet Flevotop. 

 
10. Beleidsarme omzetting 

Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Lodders) 
Toelichting: Uw commissie krijgt voorgelegd wat de dilemma’s en keuzemomenten zijn bij het 
scharniermoment tussen wat mee te nemen als beleidsarm en wat mee te nemen in de verschillende 
provinciale  opgaven.  
 

11. Trendatelier  (doorgeschoven van commissie Ruimte van 28 maart 2018) 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Lodders) 
Toelichting: In de Omgevingsvisie, in de door u in november vastgestelde startnotitie 
Programmaniveau,  is opgenomen dat een trendatelier wordt opgezet om  er voor te zorgen dat de 
visie blijft aansluiten bij de relevante maatschappelijke opgaven. Op basis van een benchmark 
worden de eerste bevindingen over de opzet van een trendatelier gedeeld. U wordt gevraagd een 
eerste reactie op de bevindingen te geven. 

  
12. Rondvraag 

  
13. Sluiting 

 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van Moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

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


