PROVINCIE FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
2295417

Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 12 september 2018

Aanwezig:
WD: de heer Plate
PW: de heer Janssen
CDA: de de heer Claessens (later)
SP: de heer Van der Linden en de heer Mülckhuijse
D66: mevrouw Papma (later) en de heer Smetsers
PvdA: de heer Wiegertjes
Christenunie: mevrouw Strating-Baas
GroenLinks: de heer De Reus
SGP: de heer Bogerd (later)
PvdD: mevrouw Bax (later)
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Fackeldey (vanaf 17.15 uur)

Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen, de heer Laagland,
de heer Bouma en de heer Boutkan. Gedeputeerde Fackeldey komt later vanuit
Almere en gaat rechtstreeks naar de OFGV.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. Zij het dat de beide
inhoudelijke agendapunten straks na afloop van het werkbezoek aan de OFGV
aldaar zullen worden besproken. Hierin de commissiekamer komen de
mededelingen en de rondvraag aan de orde.
3. Mededelingen
Voorzitter:
+ We kijken terug op een plezierig werkbezoek aan de gemeente
Noordoostpolder (arbeidsmigranten). Kijk naar de regionale omroep vanavond.
+ Er komt zoals u weet een projecten dag Almere 2.0 over het Fonds
Verstedelijking Almere. Op zaterdag 29 september (van 9.45-16.00 uur) bij Van
der Valk te Almere. De uitnodiging treft u inmiddels aan op de App. U kunt zich
tot uiterlijk 21-9 aanmelden via de email in deze uitnodiging.
+De begeleidingscie. OVF is op18 juli voor het laatst bij elkaar gekomen. Met
gedeputeerde De Reus is stilgestaan bij het vervolgtraject voor de verschillende
opgaves. Vandaag wordt er wederom een bijeenkomst gehouden over het verdere
proces voor de rest van deze periode. Vanavond ligt een procesvoorstel voor.
+Oktober vergadering commissie Ruimte: Nog maar 1 beeldvormend onderwerp
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op 3 oktober. Zie ook de bijgevoegde LTP. Niet dringend van aard. De voorzitter
stelt voor deze commissie te laten vervallen. De commissie gaat daarmee
akkoord.
+ De heer Mülckhuijse praat de commissie bij over de begeleidingscommissie
indicatoren. Selectie indicatoren heeft plaatsgevonden voor majeure projecten.
Deze zullen in de komende begroting worden verwerkt.
+ De heer Plate praat de commissie bij de klankbordgroep OFGV. De
klankbordgroep krijgt de status van het rapporteurschap (in PS van 199).Volgende week vindt er een nader overleg plaats. Dit najaar wordt de
eindrapportage verwacht. Het bureau hanteert de onderzoeksmethodiek van BIG
8.

4, Vaststellen besluitenlijst van 4 juli 2018
De besluitenlijst van 4 juli 2018 wordt conform vastgesteld.
Besluit
5, Aanpassing normering waterveiligheid provincie Flevoland (beeld- en oordeelsvormend)
-Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
6. Zienswiize jaarrekeningresultaat 2017 OFGV (oordeelsvormend)
-Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
7, Rondvraag
Mw. Strating verzoekt, n.a.v. het al genoemde werkbezoek aan de
Noordoostpolder vanmiddag, de agendacommissie om het onderwerp
arbeidsmigranten terug te laten komen in de commissie met het oog op de
gewenste besluitvorming en wijziging van beleid.
8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur waarna de commissie naar de
OFGV vertrekt.Daar zijn de agendapunten 4 en 5 behandeld.

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

