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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 3 september 2014

Aanwezig:

Mevrouw M. Bax, de heren J.L. Bogerd (SGP), F. Boundati (PvdA) en I.C. van Ginkel (PW), mevrouw
I. van Hooff (VVD), de heren CA. Jansen (PVV) en S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma
(D66), de heer E.F. Plate (VVD), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heren A. Stuivenberg (SP), M.A.
Rijsberman (D66), H. van Ravenzwaaij (SP) en M. Wiegertjes (PvdA)
Commissievoorzitter: d e h e e r R.P.G. Bosma
Commissiegriffier: d e h e e r H.R. Kalk

College van GS: de heer A. Gijsberts
Afwezig:

De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), W. Boutkan (PVV), J. van Dijk (Christenunie) J.E.
Geersing (Christenunie) en J. Luijendijk (PvdA) en gedeputeerde J. Lodders
Aanvang: 19:00 uur
Sluiting: 23.00 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer A.W.H.J. van der Avoird
(PvdD en gedeputeerde Lodders wordt bij agendapunt S.a. vervangen door
gedeputeerde Gijsberts.
; • '

2. Vaststellen agenda
De commissie stemt in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om
Besluit
agendapunt 7.a.: Pragmatische Aanpak Stikstof (PAS) door te schuiven naar de
commissie van 8 oktober 2014. De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt aangepast.
3. Mededelingen
Mededelingen van de voorzitter:
•
Gelet op de LTA van de commissie stelt de voorzitter voor de extra commissie van 24
september te schrappen.
• VNG Flevomeeting 2014 in Dronten, zie eerder ontvangen email voor aanmelding. De
bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 19 september a.s. van 13.30 uur tot 21.00 uur. In
het programma draait het om het thema "Agrofood, nu en in de toekomst", een thema dat
de commissie raakt,
•
Er gaat een kaartje namens de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving naar commissielid
Van der Avoird.
Mededelingen van het college:
Het college heeft vanuit de stuurgroep Natura 2000 beheerplan teruggekoppeld middels een recente
mededeling. De commissie wijdt hieraan een korte discussie.
Tweetal toezeggingen van gedeputeerde Gijsberts naar aanleiding van de
Toezegging
discussie mededeling 'Terugkoppeling stuurgroep Natura 2000 - beheerplan
Oostvaardersplassen' (Edocs 1631895):
1. Schriftelijk zal worden aangegeven wat het antwoord en de argumenten van
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staatssecretaris Dijksma waren om amendement D punt P niet over te
nemen.
2. Schriftelijk wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om het dossier OVP
inhoudelijk te beïnvloeden.
De commissie besluit om de extra commissie Ruimte & Leefomgeving van 24
september te schrappen. De mededelingen worden voor kennisgeving
aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 18 juni 2014
Besluit
Wijzigen bij aanwezigen:
- de heer P.T.J. Pels (PvdA) was afwezig en
- de heer M.H. Wiegertjes (PvdA) was aanwezig.
De besluitenlijst van 18 juni 2014 wordt conform vastgesteld.
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 3 september 2014
Toezegging
Geen.
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezeggingen RL06, RL07, RL 11 van de lijst af te
voeren. De heer Miske adviseert het college toezegging RL 12 af te voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
De commissie adviseert motie RL02 en RL03 af te voeren op de lijst van door
Provinciale Staten af te voeren moties.
Bespreekpunten
Geen.
6. Lange Termijn
Toezegging
Besluit
Bespreekpunten

Planning
Geen.
Conform.
Geen.

7.a. Pragmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Commissieadvies Conform agendapunt 2. Vaststellen agenda: afgevoerd.

8.a. Ontwerp van de wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012
Toezegging
Geen.
Commissieadvies De wijziging van de verordening voor de fysieke leefomgeving is in meerderheid
rijp voor inspraak verklaard.
Bespreekpunten
Technische aanpassingen. Schaliegas en Knardijk.
8.b. Initiatiefvoorstel glasvezel buitengebied
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het initiatiefvoorstel van VVD - HB 1605735 - van april 2014, besluiten:
Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen:
1 ) Een business case op te stellen (en te distribueren) waarmee marktpartijen de
haalbaarheid van een competitieve aanbieding voor glasvezel (of een
gelijkwaardig hoogwaardige verbinding) in het buitengebied kunnen onderzoeken
en vervolgens aanbieden. In deze business case wordt de huidige status van het
provinciale glasvezelnetwerk (bruggen en sluizen) gecommuniceerd, zodat
marktpartijen hierop aan kunnen sluiten.
2) Uiterlijk 4e kwartaal 2014 GS te laten rapporteren over de voortgang, op
grond waarvan Provinciale Staten een definitief besluit kunnen nemen op basis
van de uitkomsten van het onderzoek.
3) De provinciale bijdrage van maximaal 50.000 euro kan gefinancierd worden uit
de beschikbare Investeringsgelden (begrotingswijziging...)
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17
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september 2014.
Geen.
Bespreekstuk.
De behandeling van het agendapunten raakten de onderwerpen: positie van de
marktpartijen, de definitie van het buitengebied en de precieze rol van de
provincie.

9. Rondvraag
Geen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
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://vww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

