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Besluitenlijst Commissie Ruimte & Leefomgeving van 15 januari 2014

Aanwezig:

Heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), J. van Dijk
(ChristenUnie) en J.E. Geersing (ChristenUnie) mevrouw I. van Hooff (VVD), heren C.A. Jansen
(PVV), J. van der Kroef (CDA), J. Luijendijk (PvdA) en S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G.
Papma (D66), heren P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J.
Schotman (CDA), heer J.N. Simonse (SGP), dames N. van Stenus-van Basten (VVD) en G. van der
Struijk-Oost (50PLUS) en de heer A. Stuivenberg (SP)
Commissievoorzitter: de heer G. Laagland
Rondegriffier: mevrouw A Kost
College van GS: de heer B. Gijsberts

Afwezig met kennisgeving:

Heer J. Bogerd (SGP)
Afwezig:

Heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), mevrouw I.B. Joosse (PVV) en de heer H. van Ravenzwaaij (SP)

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 23.00 uur

Agendapunt 4
Toezegging

Commissieadvies
Bespreekpunten
Agendapunt 5
Toezegging
Commissieadvies

Vaststelling besluitenlijst, lijst van moties en lijst van toezeggingen
Naar aanleiding van toezegging 169: de gedeputeerde zal in de commissie R&L
terugkomen op de vraag hoe dit wordt opgelost en hoe de gevraagde
tekstaanpassing alsnog wordt meegenomen in de begroting.
Geen moties of toezeggingen die van de lijst afgevoerd kunnen worden.
Geen.
Lange Termijn Planning
Geen.
Op de Lange Termijn Planning staat op 5 maart een ‘hoorzitting nieuwe natuur’
gepland (beeldvormend). Hierover heeft het presidium in december een nota van
de gedeputeerde ontvangen, met het voorstel deze hoorzitting niet zozeer door
GS te laten organiseren, maar te laten invullen aan de hand van de wensen van
de commissie.
Dit om de Staten in de gelegenheid te stellen zelf de gewenste beeldvorming ten
aanzien van de projecten uit de zogenaamde 1e zeef nader te onderzoeken.
Het presidium staat hier positief tegenover. Dit betekent wel dat de hoorzitting
uit de planning van de commissie wordt gehaald, en op een ander moment (zo
mogelijk op 5 maart) wordt georganiseerd. Het betekent ook dat betrokkenheid
van een aantal Statenleden wordt gevraagd bij het opstellen van het programma.
Met ambtelijke ondersteuning en de Statengriffie wordt dan een hoorzitting
georganiseerd.
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De commissie is akkoord met het voorstel.
De volgende commissieleden melden zich aan voor de voorbereidende
werkgroep:
1) de heer Plate (VVD);
2) de heer Luijendijjk (PvdA);
3) de heer Geersing (ChirsitenUnie);
4) mevrouw Schotman (CDA);
5) de heer Miske (GroenLinks) en
6) de heer Rijsberman (D66).

Bespreekpunten
Agendapunt
6.a.
Toezegging
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Er zijn geen verdere wijzigingen in de Lange Termijn Planning van de commissie
aangebracht.
Geen.
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer:
- Bestuursovereenkomst RRAAM en
- Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.
Gedeputeerde Gijsberts zal aan de commissie een overzicht doen toekomen
waaruit blijkt hoe de Rijksbijdrage van 1 miljard is opgebouwd . Hierbij wordt
ook nader geduid wat de ‘hardheid’ is van de toezegging van het Rijk, oftewel
wat de invloed is van onder meer factoren als tijd, aantal woningen en
grondverkoop. Het overzicht zal beschikbaar zijn voor de commissie van
05/02/14.
Spoorverdubbeling: Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat aan de heer Lodders
wordt gevraagd of hij zicht heeft op de realisatie van de verdubbeling van het
spoor bij Almere (of en wanneer).
Geen.
Geen.
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Initiatiefvoorstel ‘Voordracht Oostvaardersplassen Nationaal park’

Agendapunt
7.2.a.
Toezegging

Toepassing Experimentenkader Visvijverweg
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Agendapunt
7.2.b.
Toezegging

Geen.
Geen.
Geen.

De gedeputeerde zegt toe dat GS niet eerder zal besluiten ten aanzien van de
toepassing van het experimentenkader, dan na de PS vergadering van 29/1,
zodat partijen in de gelegenheid zijn eventueel een motie vreemd aan de orde
van de dag in te dienen of een ander politiek instrument in te zetten.
Omdat het een GS bevoegdheid betreft, mogen de Staten ‘wensen en
bedenkingen’ aangeven. Er is geen Statenvoorstel.
Omdat in de commissie een aantal vragen gerezen zijn ten aanzien van de
procedure omtrent de toepassing van het experimentenkader, wordt op de Lange
Termijn Planning van de commissie toegevoegd: ‘nadere uitleg procedure
toepassing experimentenkader’.
Geen.
Partiële herziening Omgevingsplan water 2015
Geen.
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Bestuursopdracht: hamerstuk
Geen.

Vastgesteld in de vergadering van de Commissie Ruimte & Leefomgeving van 5 februari 2014.

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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

