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Aanwezig: 
VVD: de heer Vulink en de heer Plate 
PVV: de heer Boutkan en de heer Janssen 
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens 
SP: de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers 
ChristenUnie: de heer Van Dijk 
50Plus: de heer Laagland 
GroenLinks: de heer Miske en mevrouw Staalman 
SGP: de heer Bogerd 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS:  gedeputeerden Lodders en Rijsberman    
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Gijsberts, mw. Klijnstra, de 

heer Van der Linden, de heer Wiegertjes en mw. Bax. De heer Claessens sluit 
aan vanaf 19.00 uur. De heer Laagland en de heer Bogerd vertrekken ca. 
18.00 uur. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt vastgesteld waarbij agendapunten 8 Regionale 

Kracht en 9 FlevoTop worden doorgeschoven. 
 
3. Mededelingen 
 Voorzitter: 

+Over agendapunt 5 van vandaag. In de bundel van PS van 18 april is het voorstel 
ontwerp Structuurvisie Zon opgenomen als bespreekstuk. Normaal gesproken was 
het voorstel doorgeleid naar Provinciale Staten van 30 mei. Ik heb echter de 
voorzitter van Provinciale Staten verzocht  een uitzondering te maken. Dit mee 
gelet op de inspraak die nog moet plaatsvinden voor de zomer en het tijdig 
kunnen beschikken over een nieuw beleidskader. 
+Er heeft afgelopen maandag een statenacademie over sturen op indicatoren 
plaatsgevonden. De vervolgstappen zijn de volgende: 
+ Op 23 mei komt  er een integrale bijeenkomst indicatoren voor de begroting 
2019. Die bijeenkomst wordt  gekoppeld aan integrale commissie Perspectiefnota 
op 23 mei;   
+ in juni zal in uw commissie Ruimte een finale bespreking plaatsvinden over de 
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gewenste indicatoren. 
Vanuit onze commissie is de heer Mulckhuijse actief in de begeleidingscommissie 
indicatoren. 
+ De begeleidingscommissie Omgevingsvisie Flevoland Straks (OVF) zal binnenkort 
van start gaan. Vanuit onze commissie zijn mw. Papma en de heer Plate daarin 
actief. Ik heb mijn collega-voorzitters over uw genomen besluit over de opdracht 
en de samenstelling van 28 maart jl geïnformeerd. 
+ Activiteiten OVF die gaan plaatsvinden en die ik toch even wil noemen en 
aanbevelen: 
Verhaal van Flevoland (vandaag ook op de agenda): maandagmiddag 25 juni van 
14.00 – 17.00 uur graag reserveren In gesprek met landschapsarchitecten Adriaan 
Geuze en Jorrit Noordhuizen van Nohnik, sessie Land-ID met statenleden, met 
een bijdrage van de cdK  Leen Verbeek 
Doel van deze manifestatie : informeren over opbrengst gebiedsproces en 
identiteitskompas/branding, input ophalen voor oordeelsvormende uitspraken 
Gesprek van  Statenleden, raadsleden en  inwoners. Er zal voorafgaand u een 
verzoek bereiken ivm de belangstelling. 
 
Dhr Bogerd: Trakteert de commissie omdat hij vandaag zijn verjaardag viert. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 28 maart 2018  
Besluit De besluitenlijst van 28 maart 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
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)      

Toezegging 1. 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.  

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

3. Bij het bereiken van 500 ha. aan initiatiefvoorstellen wordt door het college 
een tussenbalans voor PS opgemaakt.  
4. 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. 

Commissieadvies In meerderheid bespreekstuk op 18-4 . PVV en SGP maken kanttekening daarbij. 
De 4 gedane toezeggingen worden toegestuurd voorafgaand aan PS van 18-4 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Verhaal van Flevoland, Omgevingsvisie Flevoland derde fase (beeldvormend)     
Toezegging Het rapport Brandhouse wordt aan PS ter informatie toegestuurd. 
Commissieadvies  
 

 



  B e s l u i t e n l i j s t  
 

 Bladnummer 

 3 
 
7. Zienswijze begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) 2019          
Toezegging  
Commissieadvies Hamerstuk 
 
8. Regionale kracht , Omgevingsvisie Flevoland derde fase (beeldvormend)     
Toezegging  
Commissieadvies Doorschuiven 
 
9. Evaluatiecommissie Flevotop     
Toezegging  
Commissieadvies Doorschuiven 
 
10. Beleidsarme omzetting  regelgeving en beleid fysieke leefomgeving    
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende besproken. Het onderwerp zal in juni terugkomen in de commissie 
 
11. Trendatelier  
Toezegging  
Commissieadvies Het voorstel is voldoende besproken. Een PS voorstel zal na de zomer de 

commissie bereiken. 
 
12. Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt. 
 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  20.21  uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
     

 


