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Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.L. Bogerd (SGP), F. Boundati (PvdA),W. Boutkan (PVV), 
J. van Dijk (ChristenUnie), J.E. Geersing (ChristenUnie), C.A. Jansen (PVV), J. Luijendijk (PvdA) en 
S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heren E.F. Plate (VVD), J. de Reus (VVD), 
H. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50PLUS) en M.A. Rijsberman (D66), dames C.J. Schotman 
(CDA) mw. M. Luyer (CDA) en de heer A. Stuivenberg (SP) 
 
Commissievoorzitter: de heer R. Bosma 
Commissiegriffier: de heer H.R. Kalk 
College van GS: de heren J.N.J. Appelman en A. Gijsberts 
 
Afwezig:  
De heren E.G. Boshuijzen (50PLUS) en I.C. van Ginkel (PVV), mevrouw I. van Hooff (VVD), de heer 
P.T.J. Pels (PvdA) en mevrouw A. Stenus-van Basten (VVD) 
 
 
 
Aanvang: 18.30 uur 
Sluiting: 23.11 uur 
 
 
 
Agendapunt 1 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. De vergadering wordt begonnen met een 

geheime mededeling van gedeputeerde Appelman en de voorzitter verzoekt de 
aanwezigen de zaal te verlaten met uitzondering van de ambtelijke 
ondersteuning, dat nodig is bij dit onderwerp. De reguliere vergadering wordt om 
18.45 vervolgd. 
Bericht van verhindering ontvangen van: de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS) en de 
dames I. van Hooff (VVD) en A. Stenus-van Basten (VVD).  

 
Agendapunt 2 Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt aangepast door agendapunt 6.2.a. af te voeren. 
 
Agendapunt 3 Mededelingen 
 1. Van het commissielid mevrouw Van Hooff is een ingekomen stuk ontvangen.  

Op uw tafels ligt een flyer over het  initiatiefvoorstel van de fractie van de 
VVD over glasvezel internet buitengebied. Het verzoek is  dit onderwerp 
binnenkort te agenderen in de commissie. De commissie gaat akkoord dit 
onderwerp op te nemen in de LTP. 

2. Voor de commissie Ruimte & Leefomgeving is gekeken naar extra 
vergaderdata. De volgende data worden vastgelegd: 18 juni (avond); 2 juli 
reserve (middag) en 24 september reserve (avond). 

3. De initiatiefnemers van de informatiebijeenkomst PS Oostvaardersplassen 
zijn hun voorbereidingen gestart. De commissie gaat akkoord met de datum 
voor deze  informatiebijeenkomst op woensdagmiddag 7 mei aanstaande. 
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Gevraagd wordt deze datum in de agenda te reserveren en nadere informatie 
over het programma volgt 

4. Mandaat Gedeputeerde Staten over herbegrenzing EHS in relatie tot 
sportpark Almere. De voorzitter informeert de commissie over de eerdere 
informele bijeenkomst daarover, waarbij niet iedere fractie aanwezig was. 
De commissie adviseert dat daarover een Statenvoorstel dient te worden 
opgesteld. De voorzitter neemt dat mee terug naar het presidium. 

 
Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst van 5 maart 2014, Lijst van Moties en Lijst van 

Toezeggingen 
Toezegging Geen. 
Besluit De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezeggingen 99, RL03 en RL05 van de lijst af te voeren. 
De toezegging over het spoor wordt onder de aandacht gebracht van 
gedeputeerde Lodders voor afdoening.   

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motie  op de Lijst van Moties te handhaven. 

Bespreekpunten  
 
Agendapunt 5 Lange Termijn Planning 
Toezegging Geen. 
Besluit De commissie voegt het onderwerp glasvezel internet buitengebied toe aan de 

LTP. Dat geldt ook voor het onderwerp windenergie. 
Bespreekpunten Geen. 
 
Agendapunt  
6.1. 

Hamerstuk 

 Geen. 
 
Agendapunt  
6. 2.a. 

Randvoorwaarden van de provincie voor het Beheerplan Oostvaardersplassen 

Commissieadvies Afgevoerd. Er dient een nadere planning te worden opgesteld (LTP). 
 
Agendapunt  
6.2.b. 

Heroverwegen veiligheidsnorm Knardijk 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 18 februari 2014, nummer 1490405, besluiten: 
1. De Knardijk uiterlijk 4 jaar na de wettelijke verankering van de 

deltabeslissing waterveiligheid te laten voldoen aan de veiligheidsnorm, de 
verordening voor de Fysieke Leefomgeving hierop aan te passen bij de 
herziening in 2014. 

2. De hoogte van de veiligheidsnorm van de Knardijk te heroverwegen in 2018. 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Hamerstuk. 
Bespreekpunten Veiligheidsaspecten rond de Knardijk. 
 
Agendapunt  
6.2.c. 

Nieuwe natuur: zeef 1 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 11 maart 2014, nummer 1601696, besluiten: 
1. Kennis te nemen van de 78 projectideeën Nieuwe Natuur die zijn ingediend; 
2. Kennis te nemen van de ontvangen reflecties van externe deskundigen; 
3. In te stemmen met de 78 beoordelingsrapporten die op basis van deze 
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projectideeën en reflecties zijn opgesteld; 
4. In te stemmen met de toedeling van elk van deze 78 projectideeën in één van         
de volgende vijf categorieën: 
      A. Het projectidee past binnen het programma Nieuwe Natuur en verdient 
het verder te worden uitgewerkt: de projectideeën NFL01, NFL03, NFL04, NFL09, 
NFL10, NFL13, NFL14, NFL15, NFL16, OFL01, OFL02, OFL04, OFL05, OFL11, 
OFL12, OFL13, OFL16, ZFL06, ZFL11,  
      ZFL12, ZFL14, ZFL16, ZFL17, ZFL18, ZFL19, ZFL23 en ZFL24;  
      B. Het projectidee betreft een vorm van agrarisch natuurbeheer. Uit een 
verdere uitwerking moet duidelijk worden of (geheel of gedeeltelijk) sprake is 
van een bestemming als natuur (met agrarisch medegebruik) of dat de agrarische 
hoofdbestemming behouden blijft. De provincie moet bij zeef 2 een besluit 
nemen in welke mate financiering van dit soort projectideeën vanuit het 
programma Nieuwe Natuur mogelijk is, dan wel dat deze projectideeën op 
financiering langs andere weg (bv. GLB) zijn aangewezen: de projectideeën 
NFL05, NFL06, NFL07, NFL08, NFL12, OFL06, OFL07, OFL10, OFL15, OFL20, 
ZFL03, ZFL07, ZFL08, ZFL10, ZFL25, ZFL26 en    LO07;  
      C. Het projectidee heeft geen betrekking op nieuwe natuur. Niettemin is het 
idee waardevolle ‘bijvangst’. In het vervolg kan worden bezien of het idee langs 
andere weg dan het programma Nieuwe Natuur toch gerealiseerd kan worden: de 
projectideeën NFL11, OFL03, OFL09, OFL17, OFL18, OFL19, ZFL05, ZFL13, ZFL15, 
ZFL20, ZFL21, ZFL22, ZFL28 en LO12; 
      D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie-
ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het concept als 
onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee gerealiseerd kan 
worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LO01, LO02, LO03, LO04, 
LO05, LO10, LO11, LO13, LO14 en LO15;  
      E.  Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in 
provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: de 
projectideeën OFL14, ZFL01, ZFL04, LO06, LO08 en LO09; 
5.  In te stemmen met de sluitingstermijn voor de indiening van de uitgewerkte 
projectideeën op 31 augustus 2014. 

Toezegging Tussenstand of peiling uitvoering nieuwe natuur voor de zomer , medio juni,  als 
gedeputeerde te komen met een mededeling/memo over de voortgang van de 
projecten en over de voortgang in de alliantievorming. Daarbij ook de wijze van 
betrokkenheid van PS bij te betrekken. Over draagvlak wordt door gedeputeerde 
nagedacht en dat wordt betrokken bij de inhoud van de memo. 

Commissieadvies Bespreekstuk. 
Bespreekpunten De verschillende categorieën worden besproken.   
 
Agendapunt  
6.2.d. 

Startnotitie Vitaal Platteland 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 4 maart 2014, nummer 1580087, besluiten: 
De Startnotitie Vitaal Platteland vast te stellen.  

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Bespreekstuk. 
Bespreekpunten Fracties beraden zich op aanvullingen op onderwerpen als de dorpskernen en 

glasvezel in het buitengebied. Zij worden uitgenodigd daar amendementen voor 
op te stellen. 

 
Agendapunt  
7.a. 

Samenwerkingsovereenkomst Markerwadden 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Kan door naar de oordeelsvorming op 14 mei; als hamerstuk. 
Bespreekpunten Geen. 
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Agendapunt  
7.b. 

Saldobenadering/gebiedsvisie Zuigerplasbos 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Kan door naar de oordeelsvorming op 14 mei a.s. 
Bespreekpunten Wijze van compensatie, invulling van recreatie. 
 
Agendapunt 8 Rondvraag 
Toezegging Geen.  
Bespreekpunten Kaderrichtlijn water, windmolens Houtribdijk, Stichting DEON, afwijzing subsidie 

provincie voor wedstrijd zeilsport in gemeente Lelystad 
 
9.  Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  23.11 uur. Hij zegt collega Gerben 

Laagland, die is gestopt met deel uit te maken van het presidium, dank voor zijn 
voorzitterschap in deze commissie. 

 
 
  
 
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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