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Besluitenlijst
Registratienummer:
2247454

Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 13 juni 2018

Aanwezig:
WD: mevrouw Klijnstra en de heer Gijsberts en de heer Plate
PVV: de heer Boutkan, de heer Jansen en de heer Janssen
CDA: de heer Bouma en de heer Claessens
SP: de heer Van der Linden en de heer Muller
D66: mevrouw Papma en de heer Smetsers
PvdA: de heer Wiegertjes
Christenunie: mevrouw Strating-Baas en de heer Van Dijk
50Plus: de heer Laagland
GroenLinks: de heer De Reus
SGP: de heer Bogerd
PvdD: mevrouw Bax
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heren Fackeidey, Hofstra en De Reus

Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Bijzonder woord van welkom aan
statenlid de heer De Reus en gedeputeerde De Reus. Beiden voor het eerst
aanwezig.
Bericht van verhindering ontvangen van: de heer Plate, de heer Bosjuijzen,
mw. Klijnstra, de heer Janssen, mevrouw Bax, mevrouw Strating

2. Vaststellen agenda
Besloten wordt na een toelichting door gedeputeerde Fackeidey agendapunt 5
Besluit
afte voeren. Aan het eind van de commissie vindt er in de hal een beeldvorming
/previiew plaats over de beleidsarme omzetting beleid en regels omgevingsvisie.
Het agendapunt indicatoren zal worden ingeleid en begeleid door de heer
Mulckhuijse, li van de begeleidingscommissie. De voorgestelde agenda wordt
verder conform vastgesteld.
3. Mededelingen
De voorzitter wijst op:
De statenacademie van 2 juli a.s van 17.00 - 19.30 uur met als
onderwerpen de Omgevingswet en Opgavengericht werken
Geeft een terugkoppeling van de begeledingscie. OVF van 30 mei j l .
Blikt vooruit naar het werkbezoek Zuiderzeeland dat aansluitend aan de
commissievergadering zal plaatsvinden
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4. Vaststellen besluitenlijst van 16 mei 2018
De besluitenlijst van 16 mei 2018 wordt conform vastgesteld.
Besluit
5. Zevende wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 - Hoofdstuk
windenergie (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Op verzoek van gedeputeerde Fackeidey en na instemming commissie van de
agenda afgevoerd.
6. Krachtige samenleving, Omgevingsvisie Flevoland (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk op 20 juni in PS , wel ruimte voor stemverklaringen
7. Werksessie indicatoren (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies De commissie formuleert na discussie de onderwerpen en indicatoren voor de
beleidsonderwerpen vallend onder Ruimte. Deie worde doorgeleid naar de
begeleidngscommissie.
8. Evaluatie Flevotop (oordeelsvormend)
De voorzitter zegt toe dat er schriftelijk zal worden gereageerd waaruit het
Toezegging
bedrag voor de evaluatie Flevotop zal worden bekostigd.
Commissieadvies In meerderheid akkoord met de voorliggende offerte.
9. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om

18.00

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

uur.

