
Lijst van Toezeggingen Commissie Ruimte 

DOCUVITP-#1764422-v68-Lijst_Toezeggingen_-_Commissie_Ruimte

Onderwerp/
toezegging/
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Portefeuille-houder Naam afdeling Naam afd. coordinator Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

Gedeputeerde: het signaal het voorstel om de bestemming van 
het voordeel te koppelen aan de toekomstige discussie over de 
Omgevingsdienst vanuit de evaluatiewerkgroep PS bijv. over de 
handhavingscapaciteit en toezicht wordt doorgegeven aan de 
portefeuillehouder de heer Fackeldey.

Fackeldey, J.A. RE Jannien Elling 13-02-2018: De evaluatie OFGV is opgepakt door de ambtelijke organisatie en klankbordgroep bestaande uit 
commissieleden. Optimalisatie van doelbereik is de focus. Dit signaal past hier in en wordt meegenomen. 

06-11-2017: Portefeuillehouder is J. Fackeldey.

De gedeputeerde zegt toe dat de opgeleverde grond voor 
zonnepanelen na 25 jaar  in de oorspronkelijke staat zal worden 
opgeleverd en dat dit punt wordt meegenomen in de kadernota

Lodders, J. RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

09-02-2018: In de ontwerp Structuurvisie Zon die op 7 maart 2018 in de Commissie Ruimte wordt behandeld, is 
deze toezegging verwerkt. In de ontwerp Structuurvisie is Bouwsteen V opgenomen die hierop toeziet.

09-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. cie 28-3: handhaven omdat het ontwerp 
vanavond pas besproken gaat worden

De gedeputeerde zegt toe dat de opgave van 1000 ha kan worden 
gemaximeerd en dat hierop zal worden gemonitord en 
geëvalueerd. 

Lodders, J. RE J. de Ridder / 
M. Hoogezand

09-02-2018: In de ontwerp Structuurvisie Zon die op 7 maart 2018 in de Commissie Ruimte wordt behandeld, is 
deze toezegging verwerkt.

09-02-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. cie 28-3: handhaven omdat het ontwerp 
vanavond pas besproken gaat worden

Het voorstel voor een fonds (het concrete voorstet van de 
Flevolandse gemeenten zoals ingebracht bij het inspreken luidt: 
'Om de ontwikkeling van zon op agrarische gronden 
ondersteunend en stimulerend te laten zijn voor zon op daken 
stellen de gemeenten voor een fonds op te richten waarin 
zonprojecten op agrarische gronden financieel bijdragen aan de 
realisatie van zonprojecten op daken.') samen met de Flevolandse 
gemeenten nader te onderzoeken en uit te werken binnen het 
traject van de Flevolandse Energieagenda.

Lodders, J.

 leder half jaar ontvangen Provinciale Staten van Gedeputeerde 
Staten een voortgangsrapportage in het licht van het monitoren 
van de lopende ontwikkelingen.

Lodders, J.

Bij het bereiken van 500 ha. aan initiatiefvoorstellen wordt door 
het college een tussenbalans voor PS opgemaakt.

Lodders, J.

Bij de definitieve vaststelling van de structuurvisie zon, en dus 
niet bij het ter inzage leggen van de ontwerp structuurvisie, geeft 
GS duidelijkheid aan PS over de wijze van toetsing van de 
initiatieven en welke onderdelen worden vastgelegd in de 
verordening fysieke leefomgeving.

Lodders, J.

Het rapport Brandhouse wordt aan PS ter informatie toegestuurd. Rijsberman, M.

De in de mededeling opgenomen inhoudelijke toezeggingen 
kunnen als bijlage worden meegestuurd  bij het ter inzage te 
leggen document -de tekst over de evaluatie wordt opgenomen in 
de ontwerp structuurvisie -daar waar ‘ agrarisch gebied’ staat 
dient het ‘ landelijk gebied’ te worden gelzen.

Lodders, J.
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