
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
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Registratienummer: 
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Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 3 december 2014 

Aanwezig: 
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), de heer J.N.Simonse (SGP), de heer E.G. Boshuijzen; 
(50PLUS), de heer W. Boutkan (PVV), de heer J.E. Geersing (ChristenUnIe), de heer C.A. Jansen 
(PW), de heer G. Laagland (InwonersBelang), de heer J. Luijendijk (PvdA), mevrouw M. Luyer 
(CDA), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma, de heer E.F. Plate (VVD), de heer H. 
van Ravenzwaaij (SP), de heer J. de Reus (WD), de heer S.J. Kok (D66), mevrouw C.J. Schotman 
(CDA), Mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), 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 J.L.Bogerd, F.Boundati en M. A. Rijsberman; dhr E.G. Boshuijzen vertrekt eerder. 

Aanvang: 18:30 uur 
Sluiting: 23.27uur 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heren Rijsberman, Boundati en 
Bogerd. • ' -

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
De commissie wordt geattendeerd op de digitale enquête evaluatie 
vergaderstructuur. 
De commissie ontvangt de stukken van de commissie van 14 januari vanwege het 
kerstreces wat later. 

Besluit De mededeUngen worden voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 19 november 2014 
Toezegging 
Besluit De besluitenlijst van 19 november 2014 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies 
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5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 3 december 2014 
Toezegging 
Besluit Lfjst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen te handhaven. LvT conform. 
Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert de moties op de Lijst van Moties te handhaven. LvM 
conform 

Bespreekpunten 

6. Lange Termijn Planning 
Toezegging 
Besluit Conform 
Bespreekpunten 

7.a. Agenda Vitaal Platteland 
Toezegging 
Commissieadvies Bespreekstuk 
Bespreekpunten Glasvezel, leefbaarheid en bereikbaarheid kleine kernen, Groninger 

verdienmodel, duurzaamheid, bodem en water, rol overheid, 
experimentenkader, intensieve veehouderij, landschap, Floriade en platteland, 
openbaar vervoer, multifunctionaUteit landelijk gebied, 16 vragen, erven, 
duurzame landbouw, initiatieven bulten de dijken, differentiatie in Flevoland, 
ruimte op erven in Noordoostpolder, ruilverkaveUng, recreatie en toerisme, 
betrekken pachters, erf zoekt kans, weidegang, agenda irt nieuwe statenperiode, 
uitvoeringsagenda. 

7.b. Nieuwe Natuur 
Toezegging 

Bespreekpunten 6 insprekers, draagvlak, rubuuste natuur, waardevolle bijvangst behouden, wijze 
van gebruik reservelijst, overall verhaal college op insprekers; wijze van 
gevoerde open procesgang nieuwe natuur, InvulUng volgende fase en precies rol 
daarin van GS/PS, risico-analyse (juridisch en financieel), gevraagde second 
oplnlon, geografische spreiding en versnippering, kosteneffectiviteit, geen 
wegingsfactor bij criteria. 

Commissieadvies Bespreekstuk 

8. Rondvraag 
Toezegging 
Bespreekpunten nvt 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 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.  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur- 
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


