
Lijst van Toezeggingen Commissie Ruimte 

Nr Datum Agendapunt Onderwerp/

toezegging/

actie

Portefeuille-houder Naam afdeling Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

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 Fackeldey.

Fackeldey, J.A. RE 13-02-2018: De evaluatie OFGV is opgepakt door de ambtelijke organisatie en klankbordgroep bestaande uit 

commissieleden. Optimalisatie van doelbereik is de focus. Dit signaal past hier in en wordt meegenomen. 

04-06-2018: Ambtelijke organisatie heeft opdracht tot evaluatie versterkt en er wordt een startbijeenkomst 

georganiseerd met opdrachtnemer in leden van de klankbordgroep.

12-11-2018: Opdrachtnemer heeft een conceptrapportage opgeleverd en bespreekt deze met ambtelijke 

opdrachtgevers, portefeuillehouder en leden van de klankbordgroep alvorens de rapportage definitief kan worden 

opgeleverd.

R29 11-4-2018

Oordeelsvormende 

discussie over Bouwstenen  

beleid grootschalige 

zonneparken in het 

landelijk gebied, 

agendapunt 12

Bij het bereiken van 500 ha. aan initiatiefvoorstellen wordt door 

het college een tussenbalans voor PS opgemaakt.

Reus, J. de RE 05-06-2018: Op 18 april heeft PS de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Zie #2255262.  Bij de definitieve 

vaststelling komt een voorstel voor het vervolgproces met daarin een evaluatiemoment bij 500 ha.

12-11-2018: In de vastgestelde Structuurvisie Zon is opgenomen dat na 500 ha wordt geëvalueerd.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan. Alle toezeggingen betreffende 

structuurschema zon blijven gehandhaafd 

omdat commissie onderwerp eerst wil 

agenderen in cie. van 9-1-2018.

R33 15-5-2018 Jaarstukken 2017 Tweede helft 2018 wordt de commissie geïnformeerd over rol van 

provincie bij ruimtelijke adaptatie.

Reus, J. de RE 05-06-2018: Het thema ruimtelijke adaptatie wordt behandeld. Er wordt toegewerkt naar hetgeen is vermeld in de 

toezegging.

R35 15-5-2018 Jaarstukken 2017 De vraag van GL over energiebesparende maatregelen en het 

beschikbaar stellen van een overzicht daarvan wordt aan de OFGV 

gesteld ,hoewel de provincie geen bevoegd gezag is.

Fackeldey, J.A. RE 18-06-2018: Is opgepakt, vraag zal worden gesteld aan de OFGV 18-06-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren van deze lijst over te gaan. Op verzoek van dhr De Reus (GL) gehandhaafd 

omdat hij nog geen reactie van GS heeft langs 

zien komen.

R36 5-7-2018 Oordeelsvormende 

commissie agendapunt 9 

Strcuuurvisie Zon

De gedeputeerde zegt toe voor de PS vergadering te komen met 

nader informatie over de wijze van aanpak van evaluatie 500 ha. 

zonne-energie, de voorwaarden en de betrokkenheid van PS.

Reus, J. de RE 12-11-2018: Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zon op 18 juli 2018 is besloten dat na 500 hectare door GS een 

tussenbalans wordt opgemaakt en dat deze in de vorm van een evaluatie met uw Staten gedeeld. Zie #2255262.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R37 5-7-2018 Oordeelsvormende 

commissie agendapunt 9 

Strcuuurvisie Zon

De gedeputeerde kijkt nog nav de door PS aangenomen motie 

participatie en of de intentie daarvan dwingend genoeg is 

verwerkt in de structuurvisie Zon.

Reus, J. de RE 12-11-2018: Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zon op 18 juli 2018 is met Bouwsteen VI ‘Betrokkenheid en 

Draagvlak’ de participatie zoals benoemd in de motie voldoende verwerkt. R37 kan dus worden afgevoerd. Zie 

#2255262.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R40 5-7-2018 Oordeelsvormende 

commissie agendapunt 11 

Regionale Kracht

De gedeputeerde verwacht de verdere 

uitwerkingen/aanbevelingen op de netwerkvisie van Tordoir eind 

juli en zal die vervolgens delen met de commissie.

Reus, J. de RE 12-11-2018: PS  wordt voor de kerst geïnformeerd over de aanbevelingen van de heer Tordoir.

R41 5-7-2018 Oordeelsvormende 

commissie agendapunt 11 

Regionale Kracht

De gedeputeerde zegt toe dat bij de uitwerking van de 

Koersnotitie met meer meetbare (gekwantificeerde) 

doelen/indicatoren wordt gekomen 

Reus, J. de RE 12-11-2018: Loopt.

R42 18-7-2018 Statenvergadering 

agendapunt 9c 

Structuurvisie Zon  
De gedeputeerde zegt toe dat In de Verordening Fysieke 

Leefomgeving een verwijzing zal worden opgenomen naar de 

Structuurvisie Zon met de bouwstenen.

Reus, J. de RE 12-11-2018: De Structuurvisie Zon is op 18 juli 2018 vastgesteld en de ontwerpstukken van de beleidsarme 

omzetting op 11 juli 2018. Zie #2255262. Daardoor is in het  omgevingsprogramma en de omgevingsverordening 

niets opgenomen over de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken in het landelijk gebied. De structuurvisie 

Zon wordt alsnog integraal opgenomen in het definitieve Omgevingsprogramma en verwerkt in de 

Omgevingsverordening (maximum hectares en tijdelijkheid van 25 jaar). Besluitvorming hierover is voorzien eind 

2018 begin 2019.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R43 18-7-2018 Statenvergadering 

agendapunt 9c 

Structuurvisie Zon  

De gedeputeerde zegt toe in de gesprekken met de wethouders 

ruimtelijke ordening de gevoelens mee te nemen dat een 

aanzienlijk deel van Provinciale Staten vindt dat zonnepanelen 

niet op vruchtbare landbouwgrond moeten komen.

Reus, J. de RE 12-11-2018:  Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zon op 18 juli 2018 is besloten om GS te verzoeken invulling 

te geven aan de verdeling van de hectaren. Dit is gebeurt aan de hand van onder ander Bestuurlijk Overleg met de 

Flevolandse gemeenten. In dat overleg heeft de gedeputeerde invulling gegeven aan de toezegging. Zie #2255262. 

Op 13 november 2018 neemt GS een besluit over de verdeling en informeert door middel van een mededeling 

(2330060) uw Staten hierover. 

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R44 18-7-2018 Statenvergadering 

agendapunt 9c 

Structuurvisie Zon  

De gedeputeerde zegt toe het aandachtspunt om incourante grond 

te benutten voor zonnepanelen in het buitengebied en dat dat een 

pro-actieve houding vraagt van gemeenten die daarover  in 

gesprek gaan met marktpartijen mee te zullen nemen in zijn 

gesprekken met gemeenten.

Reus, J. de RE 12-11-2018: Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zon op 18 juli 2018 is besloten om GS te verzoeken invulling te 

geven aan de verdeling van de hectaren. Dit is gebeurt aan de hand van onder ander Bestuurlijk Overleg met de 

Flevolandse gemeenten. In dat overleg heeft de gedeputeerde invulling gegeven aan de toezegging. Zie #2255262. 

Op 13 november 2018 neemt GS een besluit over de voortgang en uitvoering van de Structuurvisie Zon en 

informeert door middel van een mededeling (2330060) uw Staten hierover. 

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R45 18-7-2018 Statenvergadering 

agendapunt 9c 

Structuurvisie Zon  

De gedeputeerde zegt toe dat de provincie de eerder genoemde 

evaluatie zo snel mogelijk zal doen lopende het proces maar bij 

het bereiken van 500 ha. kunnen geen vergunningen meer worden 

toegekend door gemeenten voordat de evaluatie bij de staten 

heeft plaatsgevonden.

Reus, J. de RE 12-11-2018: Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zon op 18 juli 2018 is besloten om GS te verzoeken invulling te 

geven aan de de evaluatie. Zie #2255262. Op 13 november 2018 neemt GS een besluit over de voortgang en 

uitvoering van de SV Zon en informeert door middel van een mededeling (2330060) uw Staten hierover. R45 kan 

dus worden afgevoerd.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R46 18-7-2018 Statenvergadering 

agendapunt 9c 

Structuurvisie Zon  

De gedeputeerde komt met een mededeling aan PS waarin wordt 

toegelicht hoe het handhavingsbeleid richting de gemeenten 

wettelijk gezien is geregeld.

Reus, J. de RE 12-11-2018: Met de mededeling van 24 september 2018 (#2309422) zijn uw Staten geïnformeerd over het 

handhavingsbeleid richting gemeenten. 

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

R47 28-11-2018 Commissie, agendapunt 9 

Drinkwaterplan

De gedeputeerde zegt toe na te zullen denken over de rol van de 

commissie in het vervolgtraject (voorafgaand aan fase 3 van het 

politiek bestuurlijk overleg).

Reus, J. de RE
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