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Registratienummer:
2102401

Besluitenlijst van de Commissie Ruimte van 13 september 2017

Aanwezig:
WD: de heer Plate
PW: de heer Boutkan en de heer Janssen
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 de heer Siepel
50Plus: de heer Laagland
GroenLinks: mevrouw Staalman
SGP: de heer Bogerd
PvdD: mevrouw Bax
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen
Voorzitter: mevrouw Schotman
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: -Aanvang: 19:00 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Geen bericht van verhindering vanuit de commissie ontvangen. Wel een
afmelding van gedeputeerde Lodders.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld. Waarbij agendapunt 5 wordt
Besluit
afgevoerd. De agendacommissie komt met een nieuwe planning zo gauw er meer
bekend is vanuit de OFGV.
3. Mededelingen
De presentielijst gaat rond.
Er gaat ook een intekenlijst inschrijving voorzitterstraining Flevotop 7
oktober rond.
Er gaat een intekenlijst symposium zonne-energie rond. Deze wordt op
woensdagmiddag 11 oktober gehouden. De voorzitter geeft alvast een
inkijkje in het programma en de sprekers. De commissie verzoekt als
spreker namens LTO Flevoland bijv. een beroep te doen op de voorzitter
de heer A. Michielsen.
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De voorzitter wijst u op de uitnodiging en het programma voor de
Projectendag Almere 2.0 op zaterdag 30 september a.s.
In verband met het organiseren van catering en vervoer kunt u zich t/m
25 september voor deze Projectendag aanmelden via
nmaurik@almere.nl. Zie voor verdere uitgebreide informatie de App PS
Flevoland.
Er wordt momenteel met de agendacommissie overlegd over een
geschikte datum voor een werkbezoek aan Oosterwold. We koersen aan
op een datum in november. Na discussie heeft de commissie een
voorkeur voor 29 november vanaf 14.00 uur.
Evaluatiecommissie OFGV :de heer Siepel meldt de voortgang vanuit de
begeleidingscommissie. Hij kondigt een discussienotitie aan voor in de
commissies Ruimte en Bestuur.

4. Vaststellen besluitenlijst van 5 juli 2017
Besluit
De besluitenlijst van 5 juli 2017 wordt conform vastgesteld.
5. Zienswijze ov«ïr het voorstel resultaatsbestemming 2016 Omgevingsdienst Flevoland en Gooien Vechtstree ((OFGV) - oordeelsvormend
Toezegging
Commissieadvies Agendapunt is afgevoerd.
6. Presentatie proces Omgevingsvisie Flevolandstraks
Toezegging
-Commissieadvies Voldoende behandeld.
7. Stand van zaken FlevoTop
Toezegging
"
Commissieadvies Voldoende behandeld.
8. Rondvraag
Verzoek vanuit CU ivm de LTP: onderwerp vrijwillige kavelruil graag door de
agendacie. inplannen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.

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

