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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Plate en de heer Vulink 
PVV: de heer Boutkan en de heer Janssen 
CDA: de heer Bouma en  
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma en mevrouw Rötscheid 
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas 
GroenLinks: de heer De Reus 
SGP: de heer Bogerd 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen (verhinderd op de avond) 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman en de heer Bouma (bij agendapunt 5) 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS:  gedeputeerden Hofstra, Fackeldey, De Reus en Rijsberman     
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Bax, dhr Claessens. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Het geplande werkbezoek aan Vitens komt in deze statenperiode te vervallen.De 

vertrekkende commissieleden van deze periode worden ook uitgenodigd voor het 
werkbezoek in de nieuwe statenperiode.  

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 28 november 2018  
Besluit De besluitenlijst van 28 november 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5.Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen (beeldvormend) 
Toezegging 
 

1.Schriftelijke reactie m.b.t. vraag PvdA-fractie over St. Jansdal en actuele 
zorgvraag en gevolgen voor het personeel 
2. Tijdlijn richting commissie waaruit de (wijze van) betrokkenheid van 
commissie en PS blijkt. 

Commissieadvies Conclusie voorzitter: voldoende beeldvormend besproken 
 
 
 

 

2354614 

*2354614* 
 
 
Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 9 januari 2019 



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

 Bladnummer 

 2 
 

 

6. Eindrapportage onderzoek rolverduidelijking PS bij Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek (beeldvormend) 
Toezegging 
 

-- 

Commissieadvies Conclusie voorzitter: voldoende beeldvormend besproken 
 
7.Vaststelling Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening Flevoland (oordeelsvormend)    
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
 
 
8.Initiatiefvoorstel statenlid de heer E. Plate (beeldvormend) 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken 
 
9.Stand van zaken Structuurvisie zon (oordeelsvormend) 
Toezegging -- 
Commissieadvies  Voldoende beeldvormend besproken   
 
 
10.Stand van zaken Motie vreemd:  stop op nieuwbevestiging en uitbreiding van 
geitenhouderijen (meningsvormend) 
Toezegging GS zegt toe op korte termijn- maar niet voor 20 maart 2019-  te voorzien in 

beleid dat nieuwvestiging van geitenhouderijen voorkomt om een mogelijk 
waterbedeffect vanuit ons land richting Flevoland te voorkomen. 
GS zegt toe dat er wordt gemonitord op de actuele ontwikkelingen en dat bij een  
toeloop PS zullen worden geïnformeerd 

Commissieadvies  Voldoende besproken   
 
10.Rondvraag 
 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11.Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.13 uur. 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
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