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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate en de heer Vulink (alleen de middag) 
PVV: de heer Boutkan en de heer Janssen 
CDA: de heer Bouma  
SP:  de heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma en mevrouw Rötscheid 
PvdA: de heer Wiegertjes 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas  
GroenLinks: de heer De Reus 
SGP: de heer Bogerd 
PvdD: mevrouw Bax 
50PLUS: de heer Boshuijsen 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman, de heer Bouma (agendapunt 8) 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: Hofstra, Fackeldey en De Reus        
 
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Klijnstra, dhr. Claessens, dhr. 

Van der Linden. Enkele statenleden komen wat later. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 De laatste commissie Ruimte in deze statenperiode. Reden voor een traktatie. 

Bij agendapunt 9 doet de heer Hofstra voorafgaand een mededeling ivm 
gehouden overleg met FBE en LTO. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 9 januari 2019  
Besluit De besluitenlijst van 9 januari 2019 wordt conform vastgesteld. 

 
5. Opschonen lijst van toezeggingen     
Toezegging -- 
Commissieadvies Handhaven R45 : na 500 ha vindt er een informatie plaats in PS; dit staat 

duidelijker gemeld dan in beleidsdocument, de overige toezeggingen R24, R29, 
R33, R35, R36, R37, R40, R42, R43, R44, R46, R48 en R49   komen te vervallen. 

 
6. Initiatiefvoorstel Statenlid de heer E. Plate (oordeelsvormend) 
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Toezeggingen - Bij de uitwerking krijgt de opdracht naar de jury om de ‘binding met Flevoland’ 
in te vullen aandacht. 
- Bij de verdere uitwerking wordt de naam van de prijs wordt nog eens tegen het 
licht gehouden, waarbij ‘Ruimte van en voor Flevoland ‘mogelijk een plek kan 
krijgen. 
 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
 
 
7. Eindrapportage onderzoek rolverduidelijking PS bij Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en 

Vechtstreek (oordeelsvormend) 
Toezegging -- 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
8. Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen (beeldvormend gelet op de actualiteit) 
Toezegging - Planning verkenner komt nog beschikbaar voor PS. De portefeuillehouder 

stemt een en ander af met de griffie. 
- Nagegaan wordt of het relevante rapport KPMG in deze statenperiode nog 

besproken kan worden. En het rapport van de verkenner dient liefst voor 
de zomer nog te worden besproken. De portefeuillehouder stemt een en 
ander af met de griffie. 
 

Commissieadvies De gedeputeerde komt schriftelijk terug op de vraag van GroenLinks inzake de 
binnenkomende pendel van zorg. 
 

 
9. Vaststelling Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening Flevoland (oordeelsvorming) 
Toezegging -Het verslag van het overleg gisteren tussen het college van GS en het bestuur 

van de FBE/LTO zal aan PS worden toegestuurd. De in het verslag gemelde 
toezeggingen worden toegevoegd aan de toezeggingenlijst van de commissie. 
 
- Het voorstel inzake verordening behoeft aanpassing in de datum van 
inwerkingtreding van 1 maart in 15 maart. Er zal een nieuw stuk (versie c) 
worden aangeleverd. 
 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
10. Evaluatie FlevoTop 
Toezegging -- 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
11. Statenvoorstel: Samen maken we Flevoland Uitwerkingsagenda 1 (oordeelsvormend) 
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk 

 
12. Onderzoek ontwikkelingen grondgebruik Flevoland (beeldvormend) 
Toezegging Op woensdag 6 maart zal Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties op werkbezoek komen waar hij het rapport Ontwikkelingen 
Grondgebruik Flevoland wordt aangeboden. Schriftelijk vraag voor gedeputeerde 
over het vervolg. (griffie: er wordt na de vergadering aangegeven dat een 
mededeling aan PS volgt). 

Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. 
 
13. Rondvraag 
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 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
14. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.00 uur. 

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