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

R20 10-05-2017 PS: Perspectiefnota 2017 De gedeputeerde zegt toe dat na de zomer een beeldvormende 
ronde plaatsvindt over de kavelruil, in navolging op de eerdere 
stappen die over kavelruil zijn gezet en waarover in een recente 
mededeling PS (Edocs 2055960)is geïnformeerd.

Lodders, J. RE Jannien Elling 19-06-2017: Medio juni is een opdracht verstrekt aan Stivas om een eerste beeld te geven van de behoefte aan 
kavelruil bij agrarische bedrijven in een deel van de NOP. In de te plannen stuurgroepvergadering Agrarische 
structuurversterking (eind juni / begin juli) wordt de uitkomst ervan besproken. Doel is om te bepalen of er 
voor de voldoende aanleiding is om een POP3 regeling te openen om bijvoorbeeld kavelruil te faciliteren. 
Belangrijk criterium daarbij is de mate waarin kavelruil ook een bijdrage levert aan gebiedsopgaven en 
maatschappelijke processen.
09-10-2017: Op 2 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats van de stuurgroep Agrarische Structuurversterking. 
Naast de provincie en LTO Noord neemt het Rijksvastgoedbedrijf hier ook aan deel.
06-11-2017: Op korte termijn ontvangt u een mededeling over de conclusies uit de stuurgroep Agrarische 
Structuurversterking van 2 oktober 2017. De tweede bijeenkomst van de stuurgroep is begin volgend jar. De 
uitkomst hiervan is bepalend voor de vraag of vervolgens een beeldvormende ronde zinvol is voor de commissie. 
De presentatie hiervoor is in voorbereiding.

R24 18-10-2017 Oordeelsvormende 
commissie, agendapunt 7 
Zienswijze over het 
voorstel 
resultaatsbestemming 
2016 Omgevingsdienst 
Flevoland en Gooi- en 
Vechtstreek (OFGV)        

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 Meijer.

Lodders, J. RE Jannien Elling 06-11-2017: Portefeuillehouder is MeijerA.

R25 29-11-2017

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

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

R26 29-11-2017

Oordeelsvormende 
discussie over Bouwstenen  
beleid grootschalige 
zonneparken in het 
landelijk gebied, 
agendapunt 12

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

R27 29-11-2017

Statencommissie, 
Beeldvormende 
presentatie stand van 
zaken vrijwillige kavelruil, 
agendapunt 12

Gedeputeerde zegt een mededeling toe over de verdere 
voortgang van de POP-3 regeling.

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