
  

  A g e n d a  
 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 12 september 2018    
  
5.  Afdoening lijst van moties en toezeggingen 
 Tijd: 10 minuten 

Toelichting: 
Het college van GS stelt voor af te voeren: 
- moties: geen 
- toezeggingen: R29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46 

  
6.  Lange Termijn Agenda en Lijst van Ingekomen Stukken  
 Tijd: 10 minuten 
  
7.  Samen maken we Flevoland: uitwerkingsagenda 1 (beeldvormend) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
Op 19 september is Provinciale Staten middels een mededeling op de hoogte gebracht van het 
proces en de aanpak van het traject Samen Maken We Flevoland. Daarin is ook toegezegd de 
commissie Ruimte verder mee te nemen met een beeldvormende presentatie aan het einde van fase 
1 van het traject. Het doel van de presentatie is de opbrengsten van fase 1 met Provinciale Staten 
te delen en ze daarnaast een beeld te geven van de eerste rode draden uit de college ontmoetingen 
van fase 2. In de eerste uitwerkingsagenda worden in februari de resultaten van het gehele traject 
zowel oordeelsvormend en besluitvormend met de commissies en Provinciale Staten gedeeld. 

  
8.  Stand van zaken beleidsarme omzetting beleid en regelgeving (beeldvormend) 
 Tijd: 30 minuten      
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
Provinciale Staten hebben eerder ingestemd met de ter inzage legging van ontwerp 
omgevingsprogramma en ontwerp omgevingsverordening. U wordt met een PowerPoint geïnformeerd 
over de binnengekomen reacties, welke aanpassingen ambtshalve worden meegenomen en de 
ervaringen opgedaan met een testpanel. Dit alles met het oog op de definitieve besluitvorming 
voorzien in PS van 30 januari 2019.  
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Statencommissie Ruimte van 28 november 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 18.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 
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9.  Drinkwaterplan (beeldvormend)    
 Tijd: 30 minuten     
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
Het college van GS stelt een drinkwaterplan voor het borgen van de openbare drinkwatervoorziening. 
Op termijn wordt hiermee de drinkwatervoorziening van heel Flevoland geregeld. Het doel is dit 
beleid op te nemen in het waterprogramma dat PS in 2021 zal vaststellen. U wordt via een 
PowerPoint geïnformeerd over (de start van) de studies en het proces voor dit plan.        

  
10.  Rondvraag 

  
11.  Sluiting 
 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   


