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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 22 maart 2017    
  
5.  Bespreking Jaarstukken 2016 
 Tijd: 60 
 (Portefeuillehouders de heer Rijsberman, Appelman en Lodders) *zie NB onder agendapunt 11 
 Toelichting 

Bespreken 
Hoofdstukken  
2 Landelijk gebied en Natuur;   
5. Energie, milieu en klimaat excl. omgevingsdiensten; 
5.2.2 Duurzame energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland; 
7.3 Markermeer/IJmeer; 
7.4 Nieuwe Natuur; 
 

6.  Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur 2017 
 Tijd: 60 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 

Toelichting 
Verwezen wordt naar de toelichtende email van de begeleidingscommissie Nieuwe Natuur die u 
eerder hebt ontvangen op 1 mei. Er zal in de commissie een presentatie door de programmamanager 
de heer Stapel plaatsvinden en aansluitend een oordeelsvormende bespreking van de 
Voortgangsrapportage gelet op de door de fracties gestelde vragen. De presentatie is bij de stukken 
gevoegd. 

  
7.  Agenderingsverzoek PvdD: mededeling Gedeputeerde Rijsberman in PS mbt wijziging bijlage 3 

Verordening Wet Natuurbescherming 
 Tijd: 45 
 (Portefeuillehouder  Rijsberman) 
 Toelichting 

In de PS vergadering van 10 april is door de fractie van de PvdD verzocht  de mondelinge mededeling 
van de gedeputeerde te bespreken in de eerstvolgende commissie. De tekst van de gedeputeerde is 
op schrift bijgevoegd. Ter informatie is eveneens bijgevoegd de betreffende mededeling die ook op 
de LIS heeft gestaan. Verder wordt verwezen naar de bespreekstukken in PS van 22 maart 2017 
(agendapunt 9a Eerste wijziging Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming).   
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Statencommissie Duurzaamheid van 17 mei 2017 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  de heer Bouma 
Commissiegriffier:  de heer Kalk  
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8.  Versterking van de samenwerking NMFF, IVN Flevoland, Landschapsbeheer, Flevolandschap 
 Tijd: 45     
 (Portefeuillehouder  Rijsberman ) 
 Toelichting 

Het betreft een beeldvormende bespreking in de commissie door één van de partners middels een 
presentatie ingeleid namens alle partijen. U zult deze presentatie voorafgaand aan de 
commissievergadering toegestuurd krijgen waarna deze op de App bij de stukken zal worden 
gevoegd. U kunt in de bespreking ook bijgevoegde mededeling betrekken. 
 

9.  Activiteiten Agenda Vitaal Platteland 2017 
 Tijd: 90      
 (Portefeuillehouder  Lodders ) 
 Toelichting 

Op 18 januari 2017 bent u voor het laatst door GS over dit onderwerp geïnformeerd. Er ligt een 
mededeling met een voortgangsrapportage voor; eerste geeft aan in welke context deze bespreking 
oordeelsvormend plaatsvindt. 
 
 

10.  Rondvraag 
  

11.  Sluiting 
 
NB Op moment van het verzenden van deze agenda kon nog geen rekening worden gehouden met de 
komst van de nieuwe gedeputeerde de heer A.M. Meijer. De kandidaat-gedeputeerde zal op 10 mei 
worden benoemd in PS en op die dag vindt ook een constituerend beraad plaats over de 
portefeuilleverdeling tussen de collegeleden. Er is bij deze agenda uitgegaan van de huidige 
portefeuilleverdeling.  

 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning Duurzaamheid 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van toezeggingen 
  
d.  Lijst van Ingekomen Stukken Duurzaamheid 
  

 

 

 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering  
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland. 
   


