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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 17 januari 2018 

     
5.  Lange Termijn Planning (5 minuten) 

 
6.  Lijsten van moties en toezeggingen (5 minuten) 

Het college stelt voor af te voeren: 
Moties: geen 
Toezeggingen: R20, R25, R26, R27  
 

7.  Lijst Ingekomen Stukken (5 minuten) 
  
8.  Zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012, verbod op varend ontgassen      
 Tijd: Agendacommissie stelt u voor dit onderwerp als hamerstuk af te doen.        
 (Portefeuillehouder de heer Meijer) 

Toelichting: 
 Op 8 november 2017 hebben uw Staten het ontwerp van de Zesde wijziging van de Verordening voor 

de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna: Zesde wijziging VFL 2012) vastgesteld en voor 
inspraak vrijgegeven. Het was na bespreking in uw commissie een hamerstuk in PS. De 
ontwerpverordening heeft vervolgens na bekendmaking daarvan in de Flevolandse huis-aan-
huisbladen van 14 november 2017 tot en met 3 januari 2018 ter inzage gelegen. Daarnaast is de 
ontwerpverordening toegezonden aan diverse overheden en belangenorganisaties. Hierop zijn geen 
zienswijzen ingediend. 
 

9.  Krachtige samenleving  
(*Dit agendapunt zal op voorstel van de agendacommissie bij vaststelling van de agenda worden 
afgevoerd)     

 Tijd: (richtinggevend) 45 minuten      
  (Portefeuillehouder de heer Meijer) 

Toelichting: 
De actuele stand van zaken bij de hoofdopgave Krachtige Samenleving wordt met u beeldvormend   
gedeeld. Hierbij wordt ingegaan op de lopende activiteiten voor het programma en de actuele 
ontwikkeling van pilots. U wordt gevraagd een eerste reactie op de voortgang te geven. 
 

  
 

 

2204256 

*2204256* 
 
Statencommissie Ruimte van 28 maart 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 
 
Let op: gewijzigd aanvangstijdstip 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 2 
 

 
 

10.  Trendatelier (uit startnotitie 3e fase Omgevingsvisie Straks Programmaniveau)  
(*Dit agendapunt zal op voorstel van de agendacommissie bij vaststelling van de agenda worden 
afgevoerd)     

 Tijd: 30 minuten       
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 

Toelichting: 
 In de Omgevingsvisie, in de door u in november vastgestelde startnotitie Programmaniveau,  is 

opgenomen dat een trendatelier wordt opgezet om  er voor te zorgen dat de visie blijft aansluiten 
bij de relevante maatschappelijke opgaven. Op basis van een benchmark worden de eerste 
bevindingen over de opzet van een trendatelier gedeeld. U wordt gevraagd een eerste reactie op de 
bevindingen te geven. 
 

11.  Opdracht begeleidingscommissie Omgevingsvisie  en beleidsarme omzetting (fase 3)      
 Tijd: 15 minuten       
 (Agendacommissie Ruimte/begeleidingscommissie en raakt de portefeuille van gedeputeerde 

Lodders) 
Toelichting: 
De begeleidingscommissie OVF (fase 2) heeft samen met de agendacommissie nagedacht over het 
vervolg. U wordt hierover nader geïnformeerd. Er vindt voorafgaand een uitvraag plaats bij de alle 
statenleden voor deelname aan de begeleidingscommissie fase 3. U wordt nader geconsulteerd over 
de opdracht voor de derde fase. Hiertoe is een voorstel geformuleerd dat u hierbij aantreft. 

  
  
12.  Voorstel statenleden inzake zonne-energie (ruimtelijke inpassing)     
 Tijd: 30 minuten   

In overleg met initiatiefnemers de Statenleden Bouma, Simonse en Vermeulen.     
 (Portefeuillehouder de heer Lodders) 

Toelichting: 
Er is vanuit de agendacommissie contact geweest met de initiatiefnemers van  stichting 
Energieneutraal Noordelijk Flevoland. Het initiatief kan behulpzaam zijn aan de verdere 
ontwikkeling van het provinciaal beleid, in het bijzonder vanuit een ruimtelijke insteek. Naar 
aanleiding van commissie van 17 januari is dit verzoek na beraadslaging vanuit een positief advies 
vanuit de agendacommissie neergelegd bij de initiatiefnemers . Omdat uw commissie van februari 
kwam te vervallen is in agendering in deze commissie voorzien. Er zal door de stichting en het 
netwerk energieneutraal in de persoon van de heer E. van der Berg een korte presentatie  worden 
verzorgd waarna er gelegenheid is voor vragen. 

  
13.  Ontwerp Structuurvisie Zon: beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden 

zonne-energie in het landelijk gebied. 
Tijd: 90 minuten 
(Portefeuillehouder Lodders) 
Toelichting 
Op 24 mei 2017 hebben de Staten aan Gedeputeerde Staten opdracht gegeven te komen tot een 
beleidsuitwerking voor zonne-energie. In de Commissie Ruimte van 29 november 2017 heeft uw 
commissie aan GS gevraagd de inbreng van Statenleden op de Bouwstenennotitie te verwerken tot de 
ontwerp Structuurvisie Zon. De ontwerp Structuurvisie Zon wordt aan uw commissie 
oordeelsvormend voorgelegd om in te stemmen met de inhoud en het ter inzage leggen gedurende 
een periode van zes weken. 

  
14. Rondvraag 

 
15.    Sluiting 
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Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering  
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland. 
   


