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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate, de heer De Reus   
PVV: mevrouw Boutkan en de heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek en de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer Pels  
ChristenUnie: de heer Hofstra 
50Plus: de heer Jansen 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen (middag) 
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: de heer Meijer 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering 15.30 uur. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Vulink, de heer Boutkan, de 

heer Laagland 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De voorzitter geeft aan dat in de commissie Bestuur een voorstel ligt om het 

Instellingsbesluit te wijzigen. Dit raakt vooral de commissies Ruimte en 
Duurzaamheid. De voorzitter geeft een toelichting op de wijze van 
totstandkoming. De commissie heeft hier moeite mee en verzoekt de voorzitter 
dit mee te nemen naar de commissie Bestuur. 
De voorzitter wijst op de email over het MRA mini-congres op 12 juli a.s. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 17 mei 2017  
Besluit De besluitenlijst van 17 mei 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Lange termijn planning 
Toezegging -- 
Commissieadvies vka 
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6. Lijst van moties en toezeggingen  
Toezegging  
Commissieadvies Af te voeren moties:D10, D17, D18 kanttekening PvdD bij D10 bij het afvoeren 

van deze motie  
Af te voeren toezeggingen:D25, D64, D68, D70, D72, D73, D74 en D77 

 
7. Lijst Ingekomen Stukken Duurzaamheid  
Toezegging -- 
Commissieadvies -- 
 
8. Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen (beeldvormend)      
Toezegging Gedeputeerde: Alle vragen die resteren na de beantwoording door mevrouw 

Freriks op hoofdlijnen worden schriftelijk beantwoord. Hij roept op om voor het 
weekend vrijdag 12.00 uur graag uw vragen in te dienen bij de griffie. De in de 
commissie gestelde vragen graag nog een keer schriftelijk indienen omwille van 
de preciesheid. Uiterlijk de vrijdag daarop ontvangt u de antwoorden daarop. 
 

Commissieadvies  
 
9. Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen (oordeelsvormend)      
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
10.  Rapport Randstedelijke Rekenkamer: Natuurlijk bevoegd Onderzoek  
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk in PS van 27 september 
 
11. Verzoek agendering PVV fractie: rapportage Wageningen Bioveterinary Research  
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende oordeelsvormend besproken. 
 
12. Rondvraag 
 PvdD: Faunabeheerplan. Addendum is in het college goedgekeurd. Wordt dit ter 

inzage gelegd?  
Gedeputeerde; Addendum behoort een openbaar stuk te zijn. Ik kan het ter 
beschikking te stellen. Ter inzage. Hoeft niet in de  inspraak. 
PVV: bestemmingsplan G38 gemeente Lelystad gaat geen bp opstellen? 
Gedeputeerde: discussie tussen dhr Barkema en gemeente loopt en dat bp 
procedure niet wordt doorgezet of aangevangen. PVV verzoekt om verificatie en 
zegt toe dit terug te koppelen.  

 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.58 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


