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Besluitenlijst Commissie Ruimte & Leefomgeving van 5 maart 2014 

Aanwezig: 
Heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.L. Bogerd (SGP), F. Boundati (PvdA) 
van Dijk (ChristenUnie), J.E. Geersing (ChristenUnie), I.C. van Ginkel (PW), 
(VVD), heer CA. Jansen (PW), J. Luijendijk (PvdA) en S. Miske (GróènLinks)^ 
Papma (D66), heren P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), D. Rensema (50PLUS), M.A. Rijsberman 
(D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), mevrouw A. Stenus-van Basten (WD) en de heer A. 
Stuivenberg (SP) 

W. Boutkan (PW), J. 
mevrouw I. va n Hoof f 
mèvrouw M.E.G. 

Corrimissievoörzitter: de heer R.P.G. Bosma 
Gommissiëgriffier: mev rouw A. Kost 
College van GS: de hèër A. Gijsberts 

Afwezig: 
De heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), mèvrouw I.B. Joosse (PW) en de heer H. van Ravenzwaaij (SP) 

Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 23.00 uur 

Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), 
mevrouw I.B. Joosse (PW) en de heer H. van Ravenzwaaij (SP) 

Agendapunt 2 Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

Agendapunt 3 Mededelingen 
Mededeling van de voorzitter: 
Het presidium heeft ingezet op een traject deskundigheidsbevordering. 
Onderdeel hiervan Is dat alle voorzitters worden begeleid door debat.nl. 
Zij zijn aanwezig om de commissie te observeren en feedback te geven. 

Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst van 5 februari 2014, lijst van moties en lijst van 
toezeggingen 

Toezegging Geen. 
Besluit Bes/u/ten/;;st 

De besluitenlijst van 5 februari 2014 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Lijst van moties 

Het college stelt voor moties 71 en 79 af te voeren. 
De commissie adviseert motie 71 op te nemen op de lijst van door Provinciale 
Staten af te voeren moties. 
De commissie adviseert motie 79 op de Lijst van moties te handhaven, omdat 
In de commissie bestuur en samenleving ten aanzien van dit onderwerp een 
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agenderingsverzoek Is ingediend. 
Commissieadvies Lijst van toezeggingen 

Het college stelt voor toezeggingen 149a, 169, 170, 171, 181, 189, RL01 en RL02 
af te voeren. 
De commissie geeft aan dat deze toezeggingen kunnen worden afgevoerd, met 
uitzondering van toezegging RL 02: gedeputeerde lodders wordt gevraagd met 
meer Informatie te komen dan In de mededeling is opgenomen. 

Agendapunt 5 Lange Termijn Planning 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies Conform. 

Agendapunt 
•6.1..; 

Hamerstukken 

Geen. 

Agendapunt 
•6.2.a.V 

Initlatiefvoorste'l 'Voordracht Oostvaardersplassen Nationaal Park' 

Dictum : Prpvinelalè Staten van Flevoland, gelezen het Initiatiefvoorstel van Groen Links 
- HB 1573881 - van 20 januari 2013, besluiten: 
Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen: 
1 ) Uiterlijk eind twëede kv/artaal 2014 bij het Ministerie van 

Economische Zaken de status van Nationaal Park aan te vragen 
voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving en 

2) Uiterlijk 4^ kwartaal 2014 een businèss plan voor te leggen, op 
grond waarvan Provinciale Staten een definitief besluit ('Go/no 
go') kunnen nemen. 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Bespreekstuk. 

De Initiatiefnemer, de heer Miske, beslist nog In overleg met de griffie of het 
stuk onveranderd doorgaat (als bespreekstuk) of dat het-wórdt aangepast en 
opnieuw terugkomt in de commissie. 

Bespreekpunten • Dè timing van het voorstel in relatie tot de ander prójèctèn ten aanzien van 
nieuv/e natuur en Oostvaardersplassen (decentralisatie natuur, beheersplan 
enz.) en 

• De businesscase, 

Agendapunt Toelichting regelgeving toepassing experimentenkader 

Toezègglng Geen. 
Commissieadvies De commissie blikt terug op de aangenomen motie, waarin Is gevraagd: 

• Voortaan bij het voornemen tot Toepassing van het Experimentenkader 
PS te voorzien in een discussienota waarin de wensen en bedenkingen 
van het voorgenomen collegebesluit zijn opgenomen en 

• Deze discussie nota agenderen voor de commissie Ruimte en 
Leefomgeving, zodat deze haar wensen en bedenkingen en alle andere 
adviezen In de commissievergadering kan Inbrengen. 

De commissie heeft een voorkeur voor de In de nota uitgewerkte optie 2: 
1. agendering van de discussienota in de commissie en dan bepalen of 

afconcludering in de commissie gebeurt of In eerstvolgende PS. 
Deze optie zal nader worden uitgewerkt, door de ambtelijke organisatie en de 
Statengriffie, en wordt teruggebracht naar de commissie. 
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Agendapunt 
7.b. 

GS besluit 'Herbegrenzing EHS ten behoeve van sportpark Buitenhout Almere' 

Toezegging De voorzitter constateert dat het ter commissie niet mogelijk Is de discussie ten 
aanzien van het door GS genomen besluit af te ronden; de juistheid of er binnen 
mandaat Is gehandeld, bli jft onduidelijk / hangen. Geconcludeerd is dat de 
juridische status van het besluit van GS eerst verder uitgezocht moet worden om 
elke twijfel weg te nemen. De vraag betreft: 
1) of GS bevoegd is op grond van een door PS verleend mandaat; en Indien het 
antwoord op vraag 1) bevestigend luidt: 
2) of GS binnen de grenzen van het haar toekomende mandaat heeft gehandeld; 
en indien het antwoord op vraag 1) ontkennend luidt: 
3) wat dit betekent ten aanzien van de status van het door GS genomen besluit 
en de verder te volgen procedure 

De voorzitter zegt toe: 
la) overleg met de commissaris te voeren Inzake de te volgen procedure in 
samenspraak met de griffier. 
1b) de vragen mee te nemen naar het presidium en In het presidium te 
overleggen over de te Volgen procedure 2)De commissie krijgt alle relevante 
informatie en stukken. 
2)De Griffier zal de commissie over het vervolg Informeren. 

Agendapunt 
7.c. 

Toekomstvisie Natuur e'h landschap 

Toezegging Geen. 

Agendapunt 
7.d. 

Startnotitie Vitaal Platteland 

Toezegging Geen. 

Agendapunt 8 Rondvraag 
Toezegging Naar aanleiding van een vraag over de v/indmolen bij dè N307 (hectometerpaal 

12.7) zegt gedeputeerde Gijsberts toe de procesgang rondom dè 
vergunhingvèrlenlng van dezè windmolèn na te gaan. 
Concreet is gevraagd in hoeverre dé provinclalè bèleldsregels 'sanering en 
opschaling' van kracht zijn ten aanzien yap dezè windmolen, nu deze niet aan de 
beleidsregels lijkt te voldoen. 

Agendapunt 9 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 

Vastgesteld In de vergadering van 2 april 2014, 
commissiegriffier, voorzitter. 

A. Kost R.P.G. Bosma / G. Laagland 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
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U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/. 
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/ 


