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Registratienummer: 
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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte van 29 maart 2017 

Aanwezig: 
WD: heer VuUnk en heer Plate 
PW: heer Boutkan 
CDA: heer Bouma en heer Claessens 
SP: heer Van der Linden 
D66: mevrouw Papma en heer Smetsers 
PvdA: heer Wiegertjes 
Christenunie: heer Siepel 
50Plus: heer Laagland 
GroenLInks: mevrouw Staalman 
SGP: heer Bogerd 
PvdD: mevrouw Bax 

Voorzitter: mevrouw Schotman 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: gedeputeerde Lodders 

Afwezig: de heer Boshuijzen 

Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 20.16 uur 

1. Opening 

• De voorzitter opent de vergadering. 
• Geen bericht van verhindering ontvangen. De heer Laagland meldt dat hij 

vanaf 20.30 uur afwezig zal zijn. 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
-De presentielijst gaat rond. 
-De bijeenkomst Almere 2.0 op vrijdag 12 mei van 12.00 - 17.00 uur. Er is een 
opgave van 10 statenleden waarvan vier onder voorbehoud. Er gaat een 
Intekenlijst rond. 
-Er is een Europees Forum Circulaire Economie op donderdag 13 april 2017, van 
19.00 - 22.00 uur te Haarlem, namens Provinciale Staten van Noord-Holland. Er 
gaat een Intekenlijst met een uitnodiging daarvoor rond 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 1 maart 2017 
Toezegging 
Besluit De besluitenlijst van 1 maart 2017 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 

5. Omgevingsvisie Flevoland 
Toezegging 
Besluit 
Bespreekpunten Er vindt een terugkoppeling plaats van de bespreekpunten laatstgehouden 

begeleidingscie. OVF. Thema's: Op Initiatief van GS verkennen van Inspreken 
(F(levoland) 300 bijeenkomst of andere Interactieve werkvormen bij de Inspraak 
) en planning komende data richting vaststelling OVF In PS van juni (zie ook 
memo agendacommissie. 

Statenspecial van 29-3 (eerste indruk): reacties variëren van waardevolle middag 
en het samen oplossen van een case tot het had meer over de Inhoud van de 
Omgevingsvisie moeten gaan; het gesprek over het leren van eikaars ervaringen 
irt de verdere besluitvorming werd gemist. 

De voorzitter wijst op de doorstart naar de besluitvorming over de OVF. Er komt 
een voorjaarsbijeenkomst aan die door de gedeputeerde wordt toegelicht. 

De voorzitter wijst erop dat verkennend Is gesproken in de begeleidingscie. OVF 
over de wijze van besluitvorming. 17 mei Is er een Informatieve bijeenkomst in 
de vorm van een markt plus het aanbod voor een toelichting in de fracties, op 24 
mei een integrale commissie en op 7 juni vaststelling In PS. Vanuit de commissie 
wordt gevraagd te kunnen werken met wisselende woordvoerders vanuit de 
fracties. Indien mogelijk wordt bepleit de 3 uur uit te breiden om zorgvuldige 
bespreking mogelijk te maken. Desnoods wordt nog een extra vergadermoment 
afgesproken. Moeilijkheid is dat we de stukken nog niet kennen. De voorzitter 
wijst in dat verband op de commissies Bestuur en Ruimte van 15.30 uur. Wellicht 
kan er in dit verband nog geschoven worden met de commissie Ruimte van 15.30 
uur. Dat vraagt wel enige coördinatie. 

6. Ontwerp vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 
Toezegging De gedeputeerde komt met een mededeling voor 12 april over de vraagpunten 

van SGP en PVV respectievelijk art 10b 16 ( aanlegpUchten) en art 10b. 10 onder 
d 'haalbaar project'. 

Besluit Bespreekstuk op 12-4 
Bespreekpunten 

7. Rondvraag 
Toezegging --
Bespreekpunten " 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.16 uur. 
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur- 
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


