Besluitenlijst
Registratienummer:
1656708

*1656708*
Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 8 oktober 2014

Aanwezig:

De dames:
mevrouw M. Luyer, C.J. Schotman (CDA), A. Stenus-van Basten (VVD), M. Bax (PvdD).
De heren:
J.L. Bogerd (SGP), E.G. Boshuijzen (50PLUS), W. Boutkan (PVV), J.E. Geersing (ChristenUnie), C.A.
Jansen (PVV), J. Luijendijk (PvdA), S. Miske (GroenLinks), E.F. Plate (VVD), M.A. Rijsberman (D66),
A. Stuivenberg (SP), M.W. Wiegertjes, Dhr. S. Simonse (SGP).
Commissievoorzitter: de heer R.P.G. Bosma
Commissiegriffier: de heer H.R. Kalk
College van GS: de heer A. Gijsberts en de

heer J. Lodders

Afwezig:

De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), F. Boundati (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), G. Laagland
(IP), J. van Dijk (ChristenUnie), I.C. van Ginkel (PVV), P.T.J. Pels (PvdA),
De dames: mevrouw I. van Hooff (VVD), mevrouw M.E.G. Papma (D66).
Aanvang: `19:00 uur
Sluiting: 22:35 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van De heren A.W.H.J. van der Avoird
(PvdD), F. Boundati (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), G. Laagland (IP) en
mevrouw Papma (D66).
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

De voorstellen resultaatbestemming 2013 OFGV:
De voorstellen resultaatbestemming 2013 OFGV is een hamerstuk geworden en
wordt rechtstreeks doorgeleid naar Provinciale Staten van 29 oktober a.s..
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Besluit

De gebiedsvisie saldobenadering:
Er volgt een discussie over hoe dit onderwerp te agenderen.
De voorzitter concludeert dat het een bespreekstuk in PS van 29 oktober wordt.
Indien wijzigingen gewenst zijn bestaat er de mogelijkheid tot amenderen.
Indien nodig kan een stemverklaring afgegeven worden. De voorzitter stelt aan
dhr. Rijsberman en dhr. Luijendijk voor de LTP aan te vullen met een
agendapunt ‘Spelregels EHS’ en daaraan een nadere duiding te geven.

4. Vaststellen besluitenlijst van 3 september 2014
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 3 september 2014 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 8 oktober 2014
Toezegging
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat hij over vergunningen voor snellaadstations
langs de snelweg navraag laat doen bij Rijkswaterstaat.
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezeggingen 162, RL12 , RL15 van de lijst af te
voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
Conform
Bespreekpunten Vergunning snellaadstations langs snelwegen
6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Gedeputeerde Gijsberts deelt mee dat het onderwerp federatieplan windenergie
in Flevoland die op 22 oktober in de LTP geagendeerd staat kan vervallen; de
commissie wordt nog nader geïnformeerd over het verdere proces. Vanwege de
mededeling die hierover onlangs gedaan is. Daarnaast is de actualiteit van
vandaag over windenergie aan de orde gesteld door de gedeputeerde.
Conclusies voorzitter:
- De commissie uitte haar zorgen over een volledige behandeling van het
onderwerp nieuwe natuur. De voorzitter stelt voor een aantal onderdelen
zo mogelijk naar voren halen.
- De griffie stuurt de link over de site projecten Nieuwe Natuur door aan
de commissie.
- Onderaan de LTP- tabel wordt het onderwerp Grote Grazers p.m.
opgenomen en op een nader te bepalen moment geagendeerd in de
commissie.
Besluit
Bespreekpunten

Er ligt een procedurevoorstel invulling Nieuwe Natuur voor vanuit het
agendaoverleg. De commissie kan hierop reageren. De ambtelijke organisatie
aanwezig heeft de suggesties genoteerd en kijkt naar de mogelijkheden daarvan.
De voorzitter concludeert dat de commissie vraagt om zaken naar voren te halen
indien mogelijk. En de commissie dringt aan op een volledige behandeling. Zij
wacht de verdere invulling af en wordt daarover graag nader geïnformeerd.

7.a. Toekomstvisie Natuur en Landschap
Toezegging
Commissieadvies De commissie besluit dit onderwerp vandaag beeldvormend te behandelen en
voor 22 oktober 2014 oordeelsvormend te agenderen.
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Bespreekpunten

De commissie wordt geïnformeerd over Flevoland verrassend groen. Besproken
worden onder andere decentralisatie natuur, het onderdeel landschap en
landschapsbeleid, natuurnetwerk, beleving, bereikbaarheid, functiecombinaties,
internationale doelstellingen, relatie met programma Nieuwe Natuur, EHS,
saldobenadering Zuigerplasbos, compensatie en herbegrenzing, financiering en
budget, integraal werken, de rolopvatting, mogelijkheden voor partners,
natuurdoelstellingen, verhouding tot agrarisch natuurbeheer, het
natuurbeheerplan, prioriteringslijst, verbindingen / connecties.

7.b. Partiële herziening Omgevingsplan Water 2015 Advies commissie of het ontwerp rijp is
voor inspraak
Toezegging
Commissieadvies Het plan kan worden vrijgegeven voor inspraak,
Bespreekpunten Bodemdaling, waterveiligheid, informatievoorziening richting burgers,
verantwoordelijkheid veiligheid Oostvaardersplassen, gebiedspartijen.

8.a. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Toezegging
Commissieadvies De commissie wordt geïnformeerd en stelt vragen.
Bespreekpunten Gevoelige natura-2000 gebieden, ontwikkelruimte stikstofdepositie, prioritaire
projecten, planning, relatie met grote projecten zoals beoogde uitbreiding
vliegveld Lelystad, Flevokust en buitendijkse haven Urk, bestemmingsplannen,
paarse contouren, proces, de relatie met Omgevingsplan 2006, economische
ontwikkeling.
8.b. Vernieuwing agrarisch natuurbeheer (naar voren geplaatst op de agenda)
Toezegging
Commissieadvies De commissie wordt geïnformeerd en stelt vragen.
Bespreekpunten

9. Rondvraag
Toezegging

Bespreekpunten

Aan de orde komen onder meer: doelen en doelgerichtheid, overheadkosten,
looptijd, biodiversiteit, bijdrage aan waterkwaliteit en landschap,
verantwoordelijkheden ministerie EZ en de provincie, gebiedspartners, de
ambities en kerngebieden, de planning, doelsoorten, budget.

Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat belangrijke ontwikkelingen bij de
vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer bij de commissie in beeld worden
gebracht.
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe te komen met een actuele stand van zaken van
de uitvoering van de motie Zonatlas Flevoland.
Agrarisch natuurbeheer en Natuurbeheerplan 2016,stroomversnelling
koopwoningen: duurzaamheid van bestaande woningen verbeteren, buitendijkse
haven Urk in relatie tot PAS.
Mededeling van de Gedeputeerde: hij beveelt de bijeenkomst Flevolandse Tafel
Metropoolregio Amsterdam op 21 oktober van harte aan. De folder ligt op de
tafels achter hem.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.
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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/

