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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 4 juni 2014

Aanwezig:

De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.L. Bogerd (SGP), E.G. Boshuijzen (50PLUS), W. Boutkan
(PVV) en J.E. Geersing (ChristenUnie), mevrouw I. van Hooff (VVD), de heer C.A. Jansen (PVV), de
heren J. Luijendijk (PvdA), M.W. Wiegertjes (PvdA) en S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G.
Papma (D66), de heren E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij (SP) en M.A. Rijsberman (D66), mw.
C.J. Schotman (CDA) en de heer A. Stuivenberg (SP)
Commissievoorzitter: de heer R.P.G. Bosma
Commissiegriffier: de heer H.R. Kalk
College van GS: de heer A. Gijsberts
Afwezig mk: mw. A. Stenus-van Basten (VVD), dhr. F. Boundati(PvdA)

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 23.15 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder dhr
Wiegertjes voor zijn eerste commissievergadering.
• De voorzitter heeft een tweetal afzeggingen ontvangen.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
De voorzitter wijst op het op de tafel liggende pamflet van BoerenNatuur, dit
nav het werkbezoek van vanmiddag.
De voorzitter wijst op de extra commissievergadering op 18 juni a.s.
Gedeputeerde Gijsberts staat stil bij de actuele ontwikkelingen duurzame
IJsselmeervisserij nav besluiten van de staatssecretaris van Economische zaken
ihb het maatregelenpakket.
4. Vaststellen besluitenlijst van 14 mei 2014
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 14 mei 2014 wordt aangepast vastgesteld.
Commissieadvies Vanuit de commissie komen suggesties voor aanpassingen:
6.1.a Samenwerkingsovk. Markerwadden : alsnog toevoegen het ontwerpbesluit
Markerwadden
6.1.b Subsidievo. Inrichting landelijk gebied: toevoegen ontwerp-besluit
subsidievo. welke nu onder 6.1.a Markerwadden staat vermeld.
6.1.a Bij toezegging : ‘statenlid’ vervangen door ‘burgerstatenlid’
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6.1.c Bij toezeggingen de daar vermelde twee toezeggingen laten vervallen.
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 4 juni 2014
Toezegging
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezeggingen nummers 192, RL02, RL04 en RL08 van de
lijst af te voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
Conform.
Bespreekpunten
6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Besluit
De commissie vraagt in de planning aandacht voor de onderwerpen agrarisch
natuurbeheer en businessplan maritieme overslaghaven Urk.
Bespreekpunten
7. Beeldvormende agendapunten
Geen.
8.a. Uitvoeringsstrategie Duurzaam Flevoland
Ontwerp-besluit Het ambitieniveau voor het werken met het verhaal van Duurzaam Flevoland vast
te stellen.
Toezegging
Commissieadvies Het voorstel komt terug met een nadere uitwerking, mede gelet op de door de
commissie gemaakte opmerkingen.
Bespreekpunten Diverse fracties geven aan welk ambitieniveau zij wenselijk vinden.
8.b. Voorontwerp partiële herziening water
Ontwerp-besluit
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten
De commissie doet suggesties voor nadere aanvulling van het voorontwerp.
In oktober bespreekt de commissie nader over de ontwerp partiële herziening.
8.c. Voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde
Staten van 11 maart 2014, nummer 1619526, besluiten:
aan Gedeputeerde Staten de hieronder opgenomen voorwaarden mee te geven
in de vaststellingsprocedure van het ontwerp-Natura2000-beheerplan
Oostvaardersplassen.
Algemeen beheerplan
a. Het Natura2000-beheerplan dient, op basis van de best beschikbare
wetenschappelijke kennis, zicht te bieden op het behalen van de
internationale doelstellingen, waar het rijk wettelijk voor verantwoordelijk
is.
b. Het Natura2000-beheerplan beschrijft duidelijk wie verantwoordelijk is
voor de uitvoering van het beheerplan, wat de kosten daarvan zijn en hoe
die kosten gedekt worden.
c. Als gevolg van het Natura2000-beheerplan en/of de uitvoering van de
Natura2000-beheerplanmaatregelen zullen geen verdere beperkingen
voortvloeien voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de
Oostvaardersplassen, anders dan op basis van internationale verplichtingen
al het geval is.
d. Maatregelen uit het Natura2000-beheerplan dienen geen afwenteling te
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veroorzaken van de Natura2000-opgave op derden waaronder waterschap,
gemeenten en omliggende agrariërs.
Financiën beheerplan
e. De geschatte kosten voor uitvoering van de Natura2000beheerplanmaatregelen dienen te passen binnen de door het rijk aan de
provincie beschikbaar gestelde Natura2000/PAS middelen, zoals overeen
gekomen in het decentralisatieakkoord.
f. De provincie is voortouwnemer van de uitvoering en de financiering van de
Natura2000-beheerplanmaatregelen, onder voorwaarde dat er geen eigen
geld vanuit de provincie voor ingezet wordt.
g. Financiering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen mag niet van
invloed zijn op de hoogte van de door de provincie te verstrekken subsidie
aan Staatsbosbeheer via het Stelsel Natuur en Landschap (SNL-subsidie).
(Grote) grazers
h. Het Natura2000-beheerplan geeft inzicht in de relatie tussen het behalen
van de internationale verplichtingen die het rijk is aangegaan (Natura2000doelen) en de rol van (grote) grazers in het ecologisch systeem.
i. Financiering van de uitvoering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen
betekent expliciet niet dat er middelen aan het beheer van de grote
grazers toegekend worden.
Communicatie over beheerplan
j. Het ministerie van EZ draagt de zorg voor de communicatie over de
procedure van de vaststelling van het Natura2000-beheerplan.
k. De provincie heeft de regie over de inhoudelijke communicatie rond het
Natura2000-beheerplan. Dit doet zij in samenwerking met Staatsbosbeheer.
De opgave hierbij is dat betrokkenen (uit de regio) voldoende kennis
kunnen nemen van de beoogde maatregelen.
Vervolg mbt definitief beheerplan
l. Het opstellen en vaststellen van het definitief Natura2000-beheerplan is
een verantwoordelijkheid van het ministerie. Hierbij worden de zienswijzen
op het beheerplan betrokken.
m. De provincie wordt betrokken bij het tot stand komen van het definitieve
Natura2000-beheerplan. Daar waar zienswijzen niet overgenomen worden,
wordt dit beargumenteerd.
n. Het definitieve Natura2000-beheerplan wordt vooraf aan de vaststelling aan
Gedeputeerde Staten van Flevoland ter instemming voorgelegd.
Overdracht verantwoordelijkheden
o. Indien het rijk met de provincie afspraken wil maken over het overdragen
van andere verantwoordelijkheden dan in het natuurakkoord vastgelegd,
dient hiertoe een verzoek ingediend te worden. Gedeputeerde Staten kan
op een dergelijk verzoek pas ingaan nadat Provinciale Staten hierover een
besluit heeft genomen op basis van voldoende informatie over het
betreffende onderwerp.
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten

Bespreekstuk in PS op 2 juli.
Partijen doen diverse suggesties voor aanvullingen en beraden zich op
amendementen daarover.

8.d. Initiatiefvoorstel glasvezel in buitengebied
Ontwerp-besluit
Toezegging
Commissieadvies
Het onderwerp wordt vanwege onvoldoende bespreektijd als eerste
bespreekstuk geagendeerd voor de commissie van 18 juni aanstaande.
Bespreekpunten
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9. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

De heer Van der Avoird doet nav het werkbezoek aan BoerenNatuur een suggestie
voor toekomstig agrarisch natuurbeheer ihb de weidevogels.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

