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Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 24 mei 2017

Aanwezig:
WD: mevrouw Klijnstra en de heer Plate
PW: de heer Boutkan, de heer Janssen
CDA: de heer Bouma
SP: de heer Van der Linden
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers
PvdA: de heer Wiegertjes
Christenunie: de heer Siepel
SOPlus: de heer Laagland
GroenLinks: mevrouw Staalman
SGP: de heer Bogerd
PvdD: mevrouw Bax
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de gedeputeerden Lodders en Meijer

Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen.

2. Vaststellen agenda
Besluit
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededelingen
Statenacademie Invoering Omgevingswet. Deze zal op 19 juni plaatsvinden. Op
verzoek vanuit de commissie wordt gekeken in hoeverre een onafhankelijke
expert daar een verhaal over de Omgevingsvisie en de relevante wetgeving kan
houden.
4. Vaststellen besluitenlijst van 29 maart 2017
Besluit
De besluitenlijst van 29 maart 2017 wordt conform vastgesteld.
5. Bespreking Jaarstukken 2016
-Toezegging
Commissieadvies Voldoende besproken en wordt bespreekstuk in PS op 7 juni
6. 2ienswijze betjroting Omgevingsvisje Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
Onderzoeksopzet OFGV en betrokkenheid van statenleden Plate en Siepel wordt
Toezegging
nagevraagd (griffie heeft dit uitgezet).
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Commissieadvies

Hamerstuk

7. Vaststellen Verordening Fysieke Leefomgeving (5® wijziging)
-Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk (op verzoek van PW)
8. Waterveiligheid voor buitendijkse gebieden en aanpassing verordening
Toezegging
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken.
9. Verlenging afwijking gebiedsontwikkeling Oosterwold
Toezegging
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. De commissie vraagt om een werkbezoek op
een mooie dag aan dit ontwikkelingsgebied. (Griffie neemt dit op de LTP)
10. Startnotitie 2on
Toezegging
Gedeputeerde zegt toe dat er in september een informatiebijeenkomst komt
voor PS die zij zal faciliteren.
Gedeputeerde komt terug op de nadere onderbouwing van de genoemde 1000 ha
die in fase 0 wordt meegenomen.
Commissieadvies Presentatie voldoende. Voldoende oordeelsvormend besproken.
11. Omgevingsvisie Flevoland
-Toezegging
Commissieadvies Onderdeel Initiatiefvoorstel
Toelichting op voorstel en de zienswijze van het college door de initiatiefnemers
D66, PvdD en CDA. Er komt nog een onderbouwing van de financiën voor de
bespreking in PS. (uitgezet door de griffie bij ambtelijke organisatie).
Bespreekstuk in PS

12. Evaluatie commissie en conclusies daaruit (op verzoek van WD-fractie)
"
Toezegging
Commissieadvies Voldoende besproken.
13. Rondvraag
Dhr. Siepel: vrijwillige kavelruil gaarne verkennen in een beeldvormende ronde
agenderen bijv. met een presentatie of andere werkvorm. Voorzitter: uw verzoek
nemen we in behandeling en zoeken naar een geschikt moment, invulling volgt
iom de initiatiefnemer. (Griffie plaatst dit op de LTP)
De heer Smetsers: Hij geeft de complimenten voor de communicatie over de
gebruiks(on)mogelijkheden van de HogeRing.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Noot:
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Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

