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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte 6t Leefomgeving van 22 oktober 2014

Aanwezig:

De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.L. Bogerd (SGP), E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. Boundati
(PvdA),W. Boutkan (PVV), J.E. Geersing (ChristénUnie) en de heer CA. Jansen (PVV, de heren J.
Luijendijk (PvdA) M.W. Wiegertjes, en S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de
heren E.F. Plate (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), dames C.J. Schotman (CDA) en A. Stenus-van
Basten (VVD) en de heer A. Stuivenberg (SP)
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 heren A. Gijsberts en M.J.D. Witteman
Afwezig: mevrouw 1. van Hooff (VVD), mw. M. Bax, de heren J. van Dijk (ChristenUnie)en I.C van
Ginkel (PVV), mevrouw I.B. Joosse (PVV) , de heer H. van Ravenzwaaij (SP),

Aanvang: 19:00 uur
Sluiting: 22.46 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mw. Van Hooff, mw. Bax, de heer
Laagland

2. Vaststellen agenda
Miske : waarom deze nazending lijsten van moties en toezeggingen?
Voorzitter: kwestie van dienstverlening; deze en de vorige commissies zaten
dichtbij elkaar.
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
Gedeputeerde Gijsberts meldt nav vragen over zonatlas van de heer Miske in de
orige commissie (motie PS van maart vorig jaar), in november zal de zonatlas er
zijn.
Nav antwoord Dhr Miske - gemeenten denken aan alternatieven. Gemeenten
hebben zonnekaart en zonneatlas, is dat dubbel? Gijsberts - zonneatlas is er
straks, feiten zijn feiten

Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 8 oktober 2014
Toezegging
De besluitenlijst van 8 oktober 2014 wordt conform vastgesteld.
Besluit
Commissieadvies Conform
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5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 22 oktober 2014
Toezegging
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezegging 164 te handhaven.
De commissie besluit de toezeggingen 41, RL 10, RL 13, RL 14, RL 16, RL 17 en
RL 18 van de lijst af te voeren.
Commissieadvies
Bespreekpunten

Lijst van Moties
De commissie adviseert de Lijst van Moties te handhaven.
Dhr. Miske mist toezegging 41. Griffie: deze behoort ook genoemd te worden en
kan cfm het voorstel worden afgevoerd.
Dhr. Miske n.a.v. toezegging RL 18. Is ongerust over snelheid in proces.
Gedeputeerde Gijsberts: op 9 oktober gesproken met RWS, door Nld heen loopt
een fasering en deze is later aan de beurt; bij ons hoeft het geen probleem te
zijn. Ik houd vinger aan de pols.
Dhr. Rijsberman nav toezegging 164: Informeert naar de daar genoemde
mededeling. Gedeputeerde Gijsberts: Die komt eraan. Griffie checkt dat. De
heer Rijsberman: gaarne toezegging 164 niet afvoeren, is te prematuur.
Dhr. Boshuizen dezelfde vraag over toezegging 164; onderzoek loopt. Kunnen we
de resultaten van het onderzoek terugzien in de mededeling. Gijsberts: die
resultaten zijn er nog niet, maar die krijgt u wel.
Dhr. Boutkan nav toezegging 164 : wat kost dat onderzoek dan ? Gijsberts: ons
niets.
Dhr. Bogerd RL 17 Wordt PS nog meegenomen in proces bij definitieve
vaststelling? Gedeputeerde Gijsberts: ik kan me voorstellen dat PS wordt
meegenomen, weet niet of dat deze periode nog gaat lukken, is afhankelijk van
het proces. PS zal nog gehoord horen, (toezegging).

6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Besluit
Bespreekpunten De voorzitter verwijst nog naar de email van deze week over het proces Nieuwe
Natuur en de wegwijzer daarvoor. Hij wijst op de presentatiesessie over
projecten Nieuwe Natuur op 29 oktober van 15.00- 18.00 uur.
7.a. Programmabegroting 2015 - 2018 (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Voorstellen GS worden op 12 november In PS besproken.
Leesbaarheid/helderheid begroting , Regioplan windenergie, dieren, EHS en
Bespreekpunten
wijze van omgaan, pag. 25 effectindicator energieneutraal, experimentenkader,
(groene) werklocaties en bedrijfsterreinen, lijst controversiële onderwerpen.
Investeringsagenda (verdamping nieuwe natuur). Markerwadden en post
onvoorzien, Rijkshuisvestingsbeleid, Deon, natuur en toegankelijkheid toerisme,
tegengaan van leegstand, kwaliteit van indicatoren, agenda vitaal platteland,
evaluatie POP, PAS in relatie tot buitendijkse haven Urk, Omgevingsvisie en
regierol detailhandel, Oostvaarderswold irt grondwaarden en pacht,
energieneutraliteit en percentages, akker- en weidevogelbescherming,
energieneutrale koopwoningen
7.b. Toekomstvisie Natuur en Landschap (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten
Relatie met visie Nieuwe Natuur, omvang onderdeel Landschap,
complementariteit natuur en landschap, beschikbare financiële middelen, rol
van gebiedspartners, faunaschade, natuur en economie.
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8. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.46

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://wvw.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

