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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 18 juni 2014

Aanv/ezig:

De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.L. Bogerd (SGP), F. Boundati (PvdA),W. Boutkan (PVV)
en J.E. Geersing (Christenunie), mevrouw I. van Hooff (WD), heren CA. Jansen (PVV), E.F. Kunst
(D66), J. Luijendijk (PvdA) en S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), heren P.T.J.
Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), D. Rensema (50 \PLUS) en H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw 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 heren J.N. J. Appelman en A. Gijsberts
Afwezig:

i

De heren W. Boutkan (PW), G. Laagland (InwonersBelang) en M.A. Rijsberman (D66) en mevrouw A.
van Stenus-van Basten (WD)

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 23.00 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heren Laagland, Rijsberman en
Boutkan.

2. Vaststellen agenda
Besluit
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededehngen

Besluit

De voorzitter geeft aan dat de commissie van 2 juli aanstaande vervalt.
De griffier zal de extra commissiedatum van 27 september checken en aangeven
of deze nog nodig is.
De mededehngen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 4 juni 2014
Toezegging
Geen.
Besluit
De besluitenlijst van 4 juni 2014 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies Conform.
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 18 juni 2014
Toezegging
Geen.
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezegging RL09 van de hjst af te voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
De commissie adviseert de vermelde moties op de Lijst van Moties te handhaven.
Bespreekpunten
Geen.

PROVINCIE

FLEVOLAND

Besluitenlijst
Bladnummer

2
6. Lange Termijn Agenda
Toezegging
Geen.
Besluit
Conform
7.a. Glasvezel buitengebied
Toezegging
Geen.
Commissieadvies Commissies geeft suggesties en stelt vragen. De initiatiefneemster beraadt zich
op het vervolg na de ontvangen respons.
8.a. Staten van zaken Regioplanproces wind
Toezegging
Geen.
Commissieadvies Geen.
Bespreekpunten
De commissie wordt geïnformeerd in een dilemma bijeenkomst. Aan de orde
komen bijvoorbeeld de ruimtehjke kwaUteit, de economische uitvoerbaarheid,
SDE bijdragen. Luchthaven Lelystad en het regime voor windmolens en de rol van
de bewoners.
8.b. Nieuwe natuur stand van zaken
Toezegging
De gedeputeerde komt terug met een toelichting op een vraag over de
werelderfgoedstatus van Schokland en de kans op Intrekken die los van dit
onderwerp nieuwe natuur een actuele kwestie is.
Commissieadvies De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang en stelt vragen.
Bespreekpunten
De clustering en verrijking van projecten naar 20-25 projecten komt aan de orde,
,de hoeveelheid B-projecten die nog resteert en het project De Grote Trap.
Evenals de wijze van communicatie overall en het overleg met gemeenten,
waterschap en Landschapsbeheer. De mogelijkheid van een werkbezoek wordt
gesuggereerd. 19 november volgt de beeldvormende bijeenkomst voor PS en op 3
december de oordeelsvorming gevolg door de besluitvorming op 17 december.
9. Rondvraag
Bespreekpunten

Geen.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22. 05 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
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Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
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