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*1699075*
Besluitenlijst Statencommissie Ruimte & Leefomgeving van 14 januari 2015
Aanwezig: De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), de heer J.L. Bogerd (SGP), de heer E.G.
Boshuijzen (50PLUS), de heer F. Boundati (PvdA), de heer W. Boutkan (PVV), de heer J.E. Geersing
(ChristenUnie), de heer C.A. Jansen (PVV), 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), mevrouw Van der Struijk (50 PLUS), de heer H. van Ravenzwaaij (SP), de
heer M.A. Rijsberman (D66), Mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD) en de heer A. Stuivenberg
(SP)

Voorzitter: de heer R.P.G. Bosma
Griffier: de heer H.R. Kalk
College van GS: de heer A. Gijsberts

is verhinderd en wordt vervangen door dhr J. Lodders

Afwezig met afzegging: de heren E.G. Boshuijzen , M.W. Wiegertjes en mevrouw C. Schotman
Afwezig: De heer J. de Reus, J. van Dijk

Aanvang: 19:00 uur
Sluiting: 21.04 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van dhr. Boshuijzen, dhr Wiegertjes en
mevr. Schotman.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 3 december 2014
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 3 december 2014 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies Conform
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 14 januari 2015
Toezegging
RL 20 De heer Van der Avoird heeft geen mededeling gezien. Dit wordt de griffie
nagegaan. Gedeputeerde Lodders bevestigt dat er voor RL 19 wel een
mededeling is verstrekt.
RL 21 De griffie brengt de vraag van de heer Miske onder de aandacht van
gedeputeerde Gijsberts te weten: De heer Miske informeert naar de stand van
zaken zonneatlas en verwijst daarbij naar de informatie toegevoegd op 5-1-2025.

Besluitenlijst
Bladnummer

2

Besluit

Commissieadvies

Windenergie.
RL 19 De heer Miske vraagt naar de actuele stand van zaken met de
Federatieplan Windenergie? Griffie informeert gedeputeerde Gijsberts.
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezeggingen 19 en 20 te handhaven.
De commissie besluit de toezeggingen 25,26 en 27 van de lijst af te voeren.
De commissie besluit toezegging 29 aan te vullen met een nieuwe tweede zin:
‘Met de uiteindelijke inspanning om het project Schokland in zijn volle omvang
af te ronden.’
Lijst van Moties
Het CDA adviseert motie 79 WKO af te voeren. De commissie adviseert motie 79
WKO op te voeren op de lijst van door Provinciale Staten af te voeren moties.
De commissie adviseert de overige moties op de Lijst van Moties te handhaven.

Bespreekpunten
6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Besluit
Conform
Bespreekpunten Het onderwerp Landschap wordt beeldvormend op het eind van de vergadering
van 4-2 gehouden. De voorzitter geeft aan dat sprake zal zijn van een volle
agenda. De agendacommissie beziet wat dat betekent voor het aanvangstijdstip
op 4-2.
7.a. Stand van zaken Markerwadden
Toezegging
-Commissieadvies -Bespreekpunten Presentatie van Natuurmonumenten door dhr. A. Rijsdorp Vragen over: 2016 los
maar wat gebeurt er nu? Pilots moeras iov RWS en klein strandje voor de Marker
Wadden, gat van 25 mln. en Europese en private middelen,
publiciteitscampagne, windmolens irt natuurgebieden, aanbestedingsbedrag,
risico’s van bouwen op deze plek en zachtheid grond, doorlaatsysteem visstand,
financiële betrokkenheid andere provincies, bijdrage Flevoland, vaargeul en
gronden, opbrengsten zandwinning, visserijmogelijkheden
8.a. Tweede wijziging waterschapsreglement
Toezegging
---Commissieadvies Hamerstuk
Bespreekpunten -8.b. Evaluatie functioneren Statencommissie vanaf 2014
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten De bespreekpunten worden opgenomen in het overdrachtsdocument.

9. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

---

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.04 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/

