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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

- Terugkoppeling bijeenkomst begeleidingscommissie OVF 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 11 april 2018    
  
5.  Jaarstukken 2017 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heren Hofstra, Lodders, Fackeldey en Appelman) 
 Toelichting: 

Bespreken bestuurlijke samenvatting en leeswijzer en de Hoofdstukken: 
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid;  
5.1 Onderdeel Omgevingsdiensten 
7.0 Inleiding 
7.1 Noordelijk Flevoland ( exclusief MSNF) en met Zuiderzeelijngelden;  
7.3 Zuidelijk Flevoland (alleen onderdeel Almere 2.0) 
Het voorstel is deze onderdelen niet afzonderlijk maar in één keer integraal te bespreken. 

  
6.  Presentatie stand van zaken Krachtig samenleving (Omgevingsvisie) 
 Tijd: 30 minuten     
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
 De presentatie zal u worden nagezonden. In een beeldvormende ronde wordt u bijgepraat over de 

ideeën, de beoogde richting en de planning. Zoals u weet maakt dit thema sinds kort deel uit van de 
portefeuille van de nieuwe gedeputeerde de heer Hofstra. 
 

7.  Presentatie Metropoolregio Amsterdam, onderdeel Ruimte 
 Tijd: 30 minuten      
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 

Toelichting: 
 U treft de meest recente update van het stoplichtenmodel aan. Middels een presentatie wordt u 

geïnformeerd over de actuele onderwerpen die uw commissie Ruimte raken. Ter informatie is de 
brief van de voorzitters agendacommissies (september 2017) aan het college van GS bijgevoegd. 
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Statencommissie Ruimte van 16 mei 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 
 Tijd: 30 minuten   
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 
 Toelichting: 

Tijdens dit agendapunt worden de leden van de commissie Ruimte geïnformeerd over de stand van 
zaken bij de opgave Regionale Kracht. Daarbij wordt ingegaan op de gevraagde producten en de 
processen die gestart zijn in het gebied. Er vindt een presentatie plaats met een vraagstelling aan de 
commissie. 
 

9.  Rondvraag 
  

10.  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. 
   


