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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 28 november 2018    
  
5.  Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen (beeldvormend) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

In de afgelopen commissie is afgesproken uw commissie mee te nemen in de actuele stand van 
zaken. Er is geen noodzaak tot oordeelsvorming of besluitvorming dit mee ook gelet op de rol van de 
provincie in dit dossier. U krijgt een korte  presentatie van de stand van zaken rond de 
betrokkenheid van de provincie bij het dossier MC ziekenhuizen. Discussie volgt vervolgens met de 
commissieleden n.a.v. vragen. De van belang zijnde stukken zijn bijgevoegd. 

  
6.  Eindrapportageonderzoek rolverduidelijking PS bij Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en 

Vechtstreek (beeldvormend) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

Uw commissie wordt meegenomen in de actuele stand van zaken. De klankbordgroep 
OFGV(statenleden Plate en Boutkan) bespreekt op 19 december de uitkomsten van het onderzoek. Er 
wordt nog een memo namens de klankbordgroep nagezonden. U krijgt in de commissie een korte 
presentatie van de heer De Poorter, steller van de eindrapportage. De gedeputeerde zal een 
mondelinge reactie op de eindrapportage geven. De vervolgstappen vinden plaats op 6 februari 
(oordeelsvorming) en 27 februari (besluitvorming). 
 

7.  Vaststelling Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening Flevoland (oordeelsvormend)    
 Tijd: 45 minuten     
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Provinciale Staten hebben in juli 2018 het ontwerp Omgevingsprogramma en de ontwerp 
Omgevingsverordening vastgesteld. Op 28 november heeft een beeldvormende ronde 
plaatsgevonden. Daarin bent u geïnformeerd over de binnengekomen reacties en de aanpassingen die 
ambtshalve worden meegenomen. De stukken liggen nu voor ter vaststelling. Vandaag, 9 januari 
2019, is de oordeelsvormende ronde. Vaststelling is voorzien in PS van 30 januari 2019. 
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Statencommissie Ruimte van 9 januari 2019 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  mevrouw Schotman 
Commissiegriffier:  de heer Kalk 
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8.  Initiatiefvoorstel statenlid de heer E. Plate (beeldvormend) 
 Tijd: 30 minuten      
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Het initiatiefvoorstel zelf alsmede de reactie van het college treft u hierbij aan. Deze 
beeldvormende ronde vindt plaats middels een presentatie van de initiatiefnemer. De 
vervolgstappen vinden plaats op 6 februari (oordeelsvorming) en 27 februari (besluitvorming). 
 

9.  Stand van zaken Structuurvisie Zon (oordeelsvormend) 
 Tijd: 30 minuten      
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Op verzoek van de fracties van CDA, PvdA en SGP n.a.v. discussie in de commissie van 28 november 
geagendeerd. Betreft een eerdere mededeling van college van GS hierover. Deze stond op de Lijst 
Ingekomen Stukken van week 46, 15-11-2018, nr. 5. Vraagpunten uit de vorige commissie waren: wat 
is nu de concrete verdeling hectares per gemeente? Komt er ook gemeentelijk beleid voor 
zonneparken? Hoe worden de bouwstenen geborgd bij initiatieven? Is er ook al iets te zeggen over 
mogelijke locaties. Hoe wordt de afgesproken evaluatie exact opgepakt. U kunt hierbij de 
toezeggingen R29/R36/R37/R42/R43/R44/R45/R46 uit de lijst van toezeggingen van de commissie 
Ruimte betrekken. De eerdere relevante mededelingen treft u aan bij de stukken. 
 

10.  Motie vreemd: Stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen 
Tijd: 30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting: 
Op verzoek van Provinciale Staten van 19 december wordt bijgevoegde motie vreemd eerst ter 
bespreking in uw commissie geagendeerd. De initiatiefnemers staan vermeld op de motie. 
 

11.  Rondvraag 
  

12.  Sluiting 
 
 

Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.    
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