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Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 28 maart 2018

Aanwezig:
WD: de heer Vulink en de heer Plate
PW: de heer Boutkan, de heer Janssen
CDA: de heer Bouma
SP: de heer Van der Linden en de heer Mulckhuijse
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers
PvdA: de heer Wiegertjes
ChristenUnie: de heer Ferdinand
SOPlus: de heer Laagland
SGP: de heer Bogerd
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Lodders

Aanvang: 20.40 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van dhr Gijsberts en mw. Klijnstra.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
Voorzitter:
-Werkbezoek Algemene Vergadering Zuiderzeeland aan PS: de nieuwe datum is
woensdag 13 juni. We hebben dan ook een reguliere commissievergadering.
-Ik verzoek uw commissie alvast rekening te houden met een symposium over die
netwerkrapportage op 13 juni a.s. Dat zal voorafgaand aan de reguliere
commissie vanaf 15.30 uur. Plaatsvinden. Graag daarom het tijdstip van 13.00
uur- 15.15 uur op 13 juni in uw agenda reserveren.
4. Vaststellen besluitenlijst van 17 januari 2018
De besluitenlijst van 17 januari 2018 wordt conform vastgesteld.
Besluit
5. Lange Termijn Planning
Toezegging
Commissieadvies Kennis van nemen
6. Lijsten van moties en toezeggingen
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Toezegging
Commissieadvies

De toezeggingen R25 en R26 blijven staan op de toezeggingenlijst. R20 en R27
worden afgevoerd.

7. Lijst Ingekomen Stukken
Toezegging
Commissieadvies Geen opmerkingen.
8. Zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012, verbod op varend ontgassen
(oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 18-4
9. Opdracht bege>leidingscommissie Omgevingsvisie en beleidsarme omzetting (fase 3,
beeldvormend )
Toezegging
Commissieadvies Commissie stemt in met de opdracht en de samenstelling voor de OVF (fase 3).
GroenLinks en PvdD maken wel een kanttekening bij de samenstelling.
10. Voorstel statenleden inzake zonne-energie (ruimtelijke inpassing) (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies De commissie neemt kennis van de presentatie door de heer Van der Berg
namens de stichting Energiecentraal Noordelijk Flevoland en HVC
11. Ontwerp Structuurvisie Zon: beleidskader ten behoeve van het opwekken van
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Er komt een vervolg op 11 april a.s.
12. Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.39 uur.

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

