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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Plate 
PVV: de heer Boutkan en de heer Janssen 
CDA: de heer Bouma  
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers 
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: mevrouw Strating 
50Plus: de heer Laagland 
GroenLinks: mevrouw Staalman 
SGP: de heer Bogerd 
PvdD: mevrouw Bax 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: Lodders en Fackeldey.      
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen. Speciaal woord 

van welkom aan gedeputeerden Fackeldey en Hofstra en statenlid mevrouw 
Strating allen voor het eerst aanwezig. Ook mevrouw Staalman speciaal 
welkom voor het laatst in de commissie.  

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 •Komende Statenacademie van 4 juni: die gaat over het onderwerp Bodemdaling. 

Voor de informatie verwijs ik naar de App PS. Bij belangstelling van uw kant 
graag gebruik maken van het aanmeldformulier voor de Statenacademie dat is te 
vinden onder de knop formulieren in de app en op de website via kalender  bij 
desbetreffende evenement.  
•Dat geldt ook voor het  IPO jaarcongres in Brussel en het werkbezoek Werkgroep 
Europa aan Brussel in oktober. 
•Terugkoppeling bijeenkomst eerste begeleidingscommissie OVF (griffier) 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 11 april 2018  
Besluit De besluitenlijst van 11 april 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Jaarstukken 2017      
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Toezegging Gedeputeerde Lodders: Tweede helft 2018 wordt de commissie geïnformeerd 

over rol van provincies bij ruimtelijke adaptatie. 
Gedeputeerde Fackeldey: 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. 
Gedeputeerde Fackeldey: 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. 

Commissieadvies Voldoende besproken oordeelsvormend  
 
6. Presentatie stand van zaken Krachtig samenleving (Omgevingsvisie)   
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken.  
 
 
7. Presentatie Metropoolregio Amsterdam, onderdeel Ruimte  
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende besproken. Het onderwerp zal regelmatig worden geagendeerd in de 

commissie. 
 
8. Regionale Kracht   
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het vervolg zal in juli zijn met een 

koersdocument dat ook in PS zal worden besproken. 
 
 
9. Rondvraag 
 Geen gebruik 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 17.56 uur. Zij dankt mw. Staalman voor 

haar deelname aan de commissie Ruimte. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
     

 


