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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate, de heer De Reus en de heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan, de heer Jansen 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 
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: de heer Kalk 
College van GS: de heer Appelman, de heer Meijer en de heer Rijsberman 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Verbeek; zij wordt vervangen 

door mw. De Waal.  Mw. Luyer komt voor het avonddeel evenals de heer 
Vulink. De heer Boshuijzen vertrekt in de pauze.    

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Normaal waren de lijsten toezeggingen en moties op de agenda gezet. Dat 

gebeurt ieder kwartaal. Vanwege de volle agenda vindt dat in de commissie van  
20 december plaats, de laatste commissie van dit jaar. 
 
De agendavoorzitter heeft van mijn collega voorzitter commissie Ruimte een 
memo heb ontvangen over het proces voor de beleidsarme omzetting 
Omgevingswet (tot eind 2018). De kern van haar verzoek was om de behandeling 
van dit onderwerp zoveel mogelijk in de commissie Ruimte zal plaatsvinden. Zo 
vindt er op de 29ste in de commissie Ruimte een overall presentatie plaats. Alle 
overige voorzitters kunnen zich in deze afspraak vinden.  
 
Agenda Vitaal Platteland gaat naar de commissie van januari 2018  
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De heer Boshuijzen dankt de commissieleden voor haar blijken van medeleven 
dankzij zijn ziekteproces. 
 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 18 oktober 2017  
Besluit De besluitenlijst van 18 oktober 2017 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Projecten Nieuwe Natuur met onzekerheid tot realisatieovereenkomst 
Toezegging -- 
Commissieadvies De fracties PVV, Senioren+Flevoland, PvdD en PvdA verklaarden zich tegen de 

geheimhouding. Voldoende beeldvormend in het geheim besproken. Er wordt een 
apart en geheim verslag van gemaakt. 

 
6. Investeringen ecologische maatregelen Markermeer 
Toezegging  
Commissieadvies Bespreekstuk in PS op 13 december 2017 op verzoek van de VVD die aangeeft dat 

het evt. nog na beraad een hamerstuk wordt. 
 
7. Ontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land 
Toezegging -- 
Commissieadvies Beeldvormende sessie voldoet aan de verwachtingen. De commissie geeft haar 

complimenten voor de informatiemarkt aan de organisatoren. 
 
8. Vergroten watersportstrand aan de voet van Exposure 
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende bespreken. De gedeputeerde houdt de commissie op de hoogte over 

de verdere voortgang. 
 
9. Brief Windpark Zeewolde 
Toezegging  
Commissieadvies Voldoende besproken. 
 
10. Notitie Energieagenda 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat hij het onderwerp stand van zaken Energieagenda 

iedere komende vergadering van de commissie zal laten agenderen. 
 

Commissieadvies Voorzitter: Statenvoorstel gaat niet als hamerstuk/bespreekstuk naar PS van 13-
12-2017. Maar wordt ingetrokken. 
Al de inbreng van de commissie wordt meegenomen voor het vervolg. Er komt in 
december een ander voorstel. De gedeputeerde heeft bovengenoemde 
toezegging gedaan. 

 
11. Rondvraag 
 -- 
 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.01 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
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