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Besluitenlijst
Registratienummer:
2153845

Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 29 november 2017
Aanwezig:
WD: mevrouw Klijnstra en de heer Plate
PW: de heer Boutkan, de heer Jansen
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers
PvdA: de heer Wiegertjes
Christenunie: de heer Slepel
50Plus: de heer Laagland
GroenLInks: mevrouw Staalman
SGP: de heer Bogerd
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Lodders
Aanvang: 15.50 uur, locatie Buitencentrum Almeerderhout
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering op deze fraaie externe locatie.
Bericht van verhindering ontvangen van mw Bax (PvdD) (ziek), de heer Janssen
(PW) en de heer Claessens (CDA).
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2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 12 zal als
Besluit
eerste worden behandeld.
3. Mededelingen
Mededelingen voorzitter
-Er gaat een Intekenlijst rond voor het werkbezoek op 6-12 over de
Zuiderzeelijngelden in de gemeente Noordoostpolder. Verdere informatie Is
bijgevoegd.
-Er is een inspreker voor agendapunt 12: de heer Van Rooij. (zijn bijdrage en
sheet zijn toegevoegd aan de bundel)
-Er vinden opnames plaats voor een training commissievoorzitters door debat.nl
-De werkgroep evaluatie OFGV zoekt vanwege afscheid Roelof Slepel een nieuw
lid uit deze commissie, aldus commissielid en lid van de werkgroep de heer
Plate. De heer W. Boutkan beraadt zich daarop.
-Gedeputeerde Lodders meldt de bijeenkomst over werklocaties die morgen zal
plaatsvinden. Er zijn nog enkele vrije plaatsen.
-Mededeling statenlid dhr Laagland over zijn medische situatie (Hij vertrekt eind
van de middag uit de commissie.)
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4. Vaststellen besluitenlijst van 18 oktober 2017 en besluitenlijst Integrale Commissie 18
oktober 2017
De besluitenlijsten van 18 oktober 2017 worden conform vastgesteld.
Besluit
5. Lange Termijn Planning
Toezegging
Commissieadvies Vka
6. Lijst van Moties en Toezeggingen
Toezegging
Commissieadvies De volgende toezeggingen worden afgevoerd: R12, R17, R18, R19, R21, R22 en
R23
7, Lijst van Ingekomen Stukken
Toezegging
Commissieadvies De heer Slepel vraagt aandacht voor week 39 de brief van onder meer het IPO
over Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Wordt de commissie daarin meegenomen?
Gedeputeerde: de resultaten van de stresstest wordt aan u terug gekoppeld.
Conclusie: verdere agendering is niet nodig.
8. Terugblik op Werkbezoek Oosterwold
Toezegging
Commissieadvies De complimenten voor de organisatie van het werkbezoek, ihb ook aan mw. De
Nood, gebiedsregisseur.
Graag een vervolg geven aan dit werkbezoek Oosterwold bijvoorbeeld over een,
anderhalf jaar.(NB Griffie neemt dit mee in de LTP.)
9. Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
10. Vaststelling vijfde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008
-Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk

11. Vaststellen derde Wijziging van de verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012
-Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
12. Principes zonne-energie voor de Structuurvisie Zon
De gedeputeerde zegt toe dat de opgeleverde grond voor zonnepanelen na 25
Toezegging
jaar In de oorspronkelijke staat zal worden opgeleverd en dat dit punt wordt
meegenomen in de kadernota
De gedeputeerde zegt toe dat de opgave van 1000 ha kan worden gemaximeerd
en dat hierop zal worden gemonitord en geëvalueerd.
Commissieadvies

Voldoende besproken.

13. Beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving
-Toezegging
Commissieadvies Voldoende besproken. Er komt in januari 2018 een volgende stap.
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14. Stand van za ken vrijwillige kavelruil (verzoek Christenunie)
[Gedeputeerde zegt een mededeling toe over de verdere voortgang van de POP-3
Toezegging
regeling.
Commissieadvies Voldoende besproken.
15. Rondvraag
Wiegertjes (burgerlid): dank aan collega commissielid de heer Slepel voor de
samenwerking.
Bouma: Heeft de uitgangspuntennotitie maatschappelijk proces Knardijk in de GS
besluitenlijst gesignaleerd.
Gedeputeerde: De uitgangspuntennotitie ontvangt u. Er zijn openbare sessies
voor de maatschappelijk discussie. Er komen communicatiemomenten.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.29 uur.

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

