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Aanwezig: 
De heer J.L. Bogerd (SGP), de heer F. Boundati (PvdA), de heer W. Boutkan (PVV), de heer J. van 
Dijk (ChristenUnie), de heer J.E. Geersing (ChristenUnie), de heer C.A. Jansen (PVV),), de heer J. 
Luijendijk (PvdA), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M. Bax (PvdD),mevrouw M.E.G. Papma, 
de heer E.F. Plate (VVD), de heer H. van Ravenzwaaij (SP), de heer M.A. Rijsberman (D66), 
mevrouw C.J. Schotman (CDA), mevrouw M. Luyer (CDA),mevrouw A. van Stenus-van Basten 
(VVD),mw. G. van der Struijk (50 PLUS), de heer A. Stuivenberg (SP) en de heer M.W. Wiegertjes 
(PvdA). 
 
Commissievoorzitter: de heer R.P.G. Bosma   
Commissiegriffier: de heer H.R. Kalk  
College van GS: de heer J.N.J. Appelman en de heer A. Gijsberts 
 
Afwezig: De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), G. Laagland (InwonersBelang), E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer J. de 
Reus (VVD)  
 
 
Aanvang: 18:30 uur 
Sluiting:  22.40  uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de leden Van der Avoird en Laagland      

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De schriftelijke mededelingen van de voorzitter worden voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 22 oktober 2014  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 22 oktober 2014 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 19 november 2014 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezegging nr. 164 van de lijst af te voeren. 
Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert de moties op de Lijst van Moties te handhaven. 
Bespreekpunten       
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6. Lange Termijn Planning 
Toezegging  
Besluit Conform 
Bespreekpunten  
 
7.a. Partiële herziening OPF voor Zuiderzee op Zuid           
Toezegging Gedeputeerde Gijsberts: Het rapport Companen en de bestemmingsplan 

Zuiderzee op Zuid worden ter inzage gelegd voor de commissie. 
Commissieadvies Bespreekstuk op 26 november in PS 
Bespreekpunten Juridische toetsing, rapport Companen, onderbouwing vraag naar woningen, 

interpretatie van score, impact op woningmarkt, impact recreatie, relatie met 
rijksbeleid, precedentwerking, effecten Natura 2000 gebied, duurzaamheidstrap, 
en ondernemersrisico.   
 

7.b. Toetsing inspraakrijpheid noodverordening wind 
Toezegging Gedeputeerde Gijsberts: De gestelde technische vragen worden ambtelijk nog 

meegenomen en gewogen en via de email wordt daar verder op korte termijn 
over gecommuniceerd. 

Commissieadvies De commissie adviseert in meerderheid, muv SGP en PVV, dat de 
noodverordening inspraakrijp is. 

Bespreekpunten Juridisch borging, mediaberichten, regie op proces, technische vragen, 
inspraaktermijn en gebiedsafbakening. 

 
8.a.  Nieuw Natuur     
Toezegging  
Commissieadvies  
Bespreekpunten Invulling Oosterwold, aanbevelingen commissie Verdaas, ledenraadpleging ANWB, 

natuurwinst, uitwerking meetlat, wijze van omgaan met inspraakreacties irt 
criteria, risicoparagraaf, positie landschap, draagvlakcriterium, afstemming met 
staatssecretaris, EHS-regime, kosteneffectiviteit, wijze van inhoudelijke 
betrokkenheid naast de voortgangsrapportages, 10 jarige beheer periode, 
bewaken van kaders, omvang natuur en afvallende projecten 

  
 
9. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten Geen gebruik van gemaakt. 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  22.40    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. 

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
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Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
     

http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

