
  

  B e s l u i t e n l i j s t  
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Aanwezig: De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), de heer J.L. Bogerd (SGP), de heer F. Boundati 
(PvdA); vertrekt eerder, de heer W. Boutkan (PVV), de heer J.E. Geersing (ChristenUnie), de heer J. 
Luijendijk (PvdA), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma, de heer E.F. Plate (VVD), 
de heer H. van Ravenzwaaij, vertrekt eerder (SP), de heer M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J. 
Schotman (CDA), Mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD) en de heer M.W. Wiegertjes. 

 

 

Voorzitter: de heer R.P.G. Bosma   

Griffier: de heer H.R. Kalk  

College van GS: de heer A. Gijsberts en de heer J. Lodders 

 

Afwezig m.k.: de heren Stuivenberg, Laagland, Boshuijzen en Jansen.  

 

 

Aanvang: 18:30 uur 

Sluiting: 22.03 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering. Dit is laatste commissie in deze 

statenperiode; bij deze mijlpaal wordt stilgestaan met gebak. 

 Bericht van verhindering ontvangen van  de heren A. Stuivenberg, G. 

Laagland, E. Boshuijzen en C. Jansen. De heer E. Boshuijzen wordt vervangen 

door mw. G. van der Struijk.   

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

  

Besluit Geen mededelingen 

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 14 januari 2015  

Toezegging  

Besluit De besluitenlijst van 14 januari 2015 wordt conform vastgesteld. 

Commissieadvies Nav de besluitenlijst wordt een aantal vragen gesteld. 

Dhr. Miske informeert naar stand van zaken zonneatlas en communicatie 

daarover en naar de stand van zaken Windfederatie en de opmerking in de 

mededeling dat provincie geen regie meer heeft. 

Gedeputeerde Gijsberts: Wind: Provincie is in charge. EZ is betrokken in het 

proces. Overleggen met verenigingen lopen goed. Tempo is conform eerdere 

afspraken opschaling en sanering. 

Zonneatlas: Deze is gecommuniceerd en aangeboden aan gemeente Dronten. 

Bericht op site provincie is verschenen. 

De heer Van der Avoird: Bij dit thema wind nog de volgende vraag. Hoe staat het 
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met de Houtribdijk? Gedeputeerde Gijsberts: Of het nodig is kan ik niet overzien. 

Wordt in gebiedsproces betrokken.   

 

5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 4 februari 2015 

Toezegging  

Besluit Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezeggingen RL 20 en RL21 van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties  
De commissie adviseert de Lijst van Moties conform te handhaven. 

Bespreekpunten Naar aanleiding van:  

De heer Luijendijk informeert naar stand van zaken RL 08, motie over fietspad. 

Gedeputeerden Gijsberts en Lodders De motie is goed gevallen. College zal zijn 

best doen om u  voor 18 maart te informeren. De dekking is nog een punt van 

onderzoek. Mw. Van der Struijk informeert naar rustplaatsen bij het fietspad en 

oplaadmogelijkheden voor e-bikes. Gedeputeerde Lodders: rustplaatsen zijn een 

aandachtspunt omdat het een recreatief fietspad is en oplaadpunten daar heb ik 

geen zicht op. 

Mw. Van der Struijk nav motie RL 04. Stand van zaken? Gedeputeerde Gijsberts: 

Er is nog geen overzicht. Later volgt een mededeling. 

Mw. Van der Struijk nav motie RL 02 Oostvaardersplassen. Stand van zaken? 

Gedeputeerde Gijsberts: Proces op agenda. Voor beheersplan worden zienswijzes 

momenteel verwerkt. Grote grazers: EZ visie moet eerst naar Tweede Kamer. 

    

 

6. Lange Termijn Planning 

Toezegging -- 

Besluit Conform, muv de bij april commissie vermelde onderwerpen over de OVP in de 

LTP worden verspreid over 2 verschillende commissies. 

Bespreekpunten De vermelde onderwerpen in de april commissie worden in 2 verschillende 

commissies geagendeerd (verzoek van dhr. Miske). 

 

7.a. Vaststellen tweede wijziging Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 2012  

Toezegging -- 

Commissieadvies Bespreekstuk 

Bespreekpunten Zienswijzen, bestuurlijk overleg waterschap en EHS, schaliegas, rechtsgeldigheid, 

betrokkenheid PS bij discussie schaliegas, betrokkenheid PS bij schaliegas, 

toekomstige scenario schaliegas, mandatering GS 

7.b. Discussie evaluatie en deregulering VFL 2012 

Toezegging Herbevestiging eerdere toezegging: eerst discussie spelregels EHS waarna 

uitkomsten in derde wijziging VFL worden opgenomen. (griffie: inmiddels 

verwerkt in LTP) 

Commissieadvies Hamerstuk 

Bespreekpunten Mate van respons op factsheets, meenemen EHS in discussie spelregels en 

uitkomst in aangepast hoofdstuk 10 en bestuursopdracht, procedure verordening, 

betrekken burgers in proces a la Nieuwe Natuur(creativiteit), vermindering 

regeldruk, vervolgproces voor PS, artikel 2.4 weghalen?, lawaaisporten, 

grondwater, vergelijking met andere provincies, bodem en energiesystemen 

7.c. Vaststellen Noodverordening Wind 

Toezegging -- 

Commissieadvies Bespreekstuk 

Bespreekpunten Plangebied Noordelijk Flevoland, planschade, omvang financiële risico, 

overgangsperiode kleine windmolens en planning.  

 

8.a. Business case Nationaal Park Oostvaardersplassen (ambtelijke presentatie) 

Toezegging -- 



  B e s l u i t e n l i j s t  
 

 Bladnummer 

 3 
 

Commissieadvies De commissie zal worden geïnformeerd in geval van nieuwe ontwikkelingen 

middels een mededeling. 

Bespreekpunten Motie Jacobi Van Velzen, SWOT, afstemming beheerplan, middelen, planning, 

stakeholdersanalyse, toegankelijkheid gebied, bekendheid nationale park, 

werelderfgoedpark-status, fietspaden 

  

8.b. Landschap (ambtelijke presentatie) 

Toezegging -- 

Commissieadvies Voorkeur fracties op de 3 opties visie, uitvoeringsagenda en uitwerking: CU - 

casco als visie, natuur ook buiten natuurgebieden aandacht geven; VVD – in 

uitwerking beleving en leefbaarheid; SGP – omgevingsvisie en landschapsvisie met 

karakteristieken in het landschap en bescherming; D66 visie met beleefbaarheid 

voor de mensen; beheerpartners en proceskant met alle partijen oppakken; PvdA 

– geen apart plan, sluit mee aan bij SGP; Groen Links visie en met partijen 

invullen en daarna uitvoering en uitwerking; CDA: 3 bullets daar zitten 

processtappen tussen, niet te krampachtig mee omgaan, integratie met 

natuurvisie en gebiedspartners laten meedoen; PvdD uitvoeringsagenda accent; 

PVV: uitgangspunten die we gaan hanteren; bedrijvigheid boven natuur of naast 

elkaar   

Bespreekpunten Middelen 

  

 

9. Rondvraag 

Toezegging -- 

Bespreekpunten Dhr Van der Avoird: Eindbalans vermeldt dat boekhoudsystematiek van RAAMM is 

uitgewerkt, graag meer informatie: Gedeputeerde Gijsberts verwijst naar mw. 

Van der Vegt 

Dhr. Boutkan: dank namens deze commissie richting de voorzitter en succes in 

het nieuwe seizoen.  

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.03  uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 

Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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