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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate 
PVV: de heer Boutkan 
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens 
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma  
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas  
50Plus: de heer Laagland 
GroenLinks: de heer De Reus 
SGP: de heer Bogerd 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen (vertrekt na bespreking agendapunt structuurvisie Zon) 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS:  gedeputeerde Rijsberman en gedeputeerde De Reus     
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Bax,   dhr Janssen  Andere 

statenleden komen later: Bogerd, Plate, Laagland, Smetsers. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Voorzitter: 

-meldt dat de eerstvolgende commissie op 12 september deels zal plaatsvinden 
bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek(OFGV). Voor wat de 
inhoud van het programma betreft heeft de agendacommissie gebruik gemaakt 
van uw eerdere suggesties zoals de gevolgen van de Omgevingswet voor de 
OFGV, de kostprijssystematiek etc. Als u nog wensen hebt meldt u die dan zsm 
bij de griffie. 
-Vraagt aandacht voor de volgende reservering. Er komt wederom een 
projectendag over het Fonds Verstedelijking Almere. Op zaterdag 29 september 
(van circa 10.00-16.00 uur). Het programma volgt binnenkort. Vanuit de 
commissie wordt het onderwerp Floriade gesuggereerd. 
-Meldt dat de begeleidingscie. OVF op 18 juli opnieuw bij elkaar zal komen. Zij is 
tussentijds nog eenmaal bij elkaar geweest. Er is toen o.a. samen met de 
trekkers stilgestaan bij het onderwerp : Verhaal van Flevoland. 
-Roept in herinnering dat de statenacademie over de Omgevingswet van 
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afgelopen maandag is komen te vervallen. Er was te weinig belangstelling. We 
kijken momenteel naar een alternatieve datum. Dat zou de statenacademie van 
12 november kunnen worden. 
-Wijst erop dat de commissie gisteren een memo heeft ontvangen over een 
mogelijk werkbezoek in september. Onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten in 
de gemeente Noordoostpolder. Het betreft eigenlijk een beeldvorming op 
locatie. Er is gekeken naar de woensdagen. Hoewel de initiatiefnemer op 
meerdere woensdagen kan heeft hijzelf een voorkeur voor de 5 september vanaf 
16.00 uur. Kunt u daarmee instemmen? Commissie: heeft een voorkeur voor de 
beeldvorming voorafgaand aan de commissie van 12 september 2018. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 13 juni 2018  
Besluit De heer Wiegertjes meldt dat hij op 13 juni afwezig was. De besluitenlijst van 13 

juni 2018 wordt voor het overige conform vastgesteld. 
 
5. Lijsten van moties en toezeggingen      
Toezegging  
Commissieadvies Akkoord met het voorstel van het college om de toezeggingen R26, R27, R28, 

R30, R31, R32 af te voeren  behalve met de toezegging R35 die gehandhaafd 
dient te worden. 

 
6. Lange Termijn Planning      
Toezegging -- 
Commissieadvies Geen opmerkingen 
 
 
 
7. Lijst Ingekomen Stukken      
Toezegging -- 
Commissieadvies Geen opmerkingen 
 
8. Keuzenotitie Het Verhaal van Flevoland      
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
9. Vaststelling Structuurvisie Zon      
Toezeggingen De gedeputeerde zegt toe voor de PS vergadering te komen met nader informatie 

over de wijze van aanpak van evaluatie 500 ha. zonne-energie, de voorwaarden 
en de betrokkenheid van PS. 
De gedeputeerde kijkt nog nav de door PS aangenomen motie participatie en of 
de intentie daarvan dwingend genoeg is verwerkt in de structuurvisie Zon. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
10. Koersnotitie Regionale Kracht 
Toezeggingen De gedeputeerde zegt toe dat er wat hem betreft PS/commissie een commitment 

op hoofdlijnen voor deze koersnotitie geeft en dat er geen concrete zaken in 
gang worden gezet die geld kosten op dit moment die niet al voorzien zijn. PS 
heeft immers het budgetrecht. 
De gedeputeerde zegt toe na het zomerreces met een mededeling aan PS te 
komen waarin wordt aangegeven hoe het traject van december/januari eruit zal 
zien voor de programma’s en hoe de samenhang (integraliteit van het totaal) 
eruit zal zien tussen de verschillende opgaves uit de Omgevingsvisie Flevoland en 
welke gevolgen dat heeft voor de verschillende opgaves. Deze visie zal ook met 
de gemeenten worden besproken waarvan de input vervolgens gebruikt zal 
worden bij de verdere uitwerking. 
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De gedeputeerde verwacht de verdere uitwerkingen/aanbevelingen op de 
netwerkvisie van Tordoir eind juli en zal die vervolgens delen met de commissie. 
De gedeputeerde zegt toe dat bij de uitwerking van de Koersnotitie met meer 
meetbare (gekwantificeerde) doelen/indicatoren wordt gekomen  
 
 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
11.Beleidsarme Omzetting Beleid en Regelgeving Fysieke Leefomgeving – vaststelling ontwerp 
en terinzagelegging Ontwerp Omgevingsprogramma en Ontwerp Omgevingsverordening     
Toezegging  
Commissieadvies Hamerstuk 
 
12.Rondvraag 
 CDA-compliment over opmerking bestuurder over excellente woonmilieus in de 

Noordoostpolder 
CU: R25 nu graag na dit debat alsnog afvoeren. 

 
13.Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
     

 


