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Besluitenlijst
Registratienummer:
1823012

Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 18 november 2015
Aanwezig: De dames Boutkan (PVV), Hoekstra (SP), Klijnstra-Rippen (VVD), Luyer (CDA), Papma (D66),
en Bax (PvdD).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland),Janssen (PVV), Laagland (SOPLUS), Miske (GroenLinks),
Pels (PvdA), De Reus (VVD), Hofstra (ChristenUnie), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA) en Vermeulen
(D66).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: d e h e e r Kalk
College van GS: de gedeputeerden Lodders en Rijsberman
Afwezig: mw. Broen, mw. Verbeek en dhr. Stuivenberg

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 22.45 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van : mw. Broen, mw. Verbeek en
gedeputeerde dhr. Stuivenberg; laatste wordt vervangen door gedeputeerde
Rijsberman.
De heer M. Snel spreekt namens de stichting Hoekipa Dijk in bij agendapunt 6.
2. Vaststellen agenda
Besluit
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3. Mededelingen

Besluit
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De voorgestelde agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 6 wordt als eerste
inhoudelijke agendapunt behandeld vanwege de vele belangstelling voor dit
onderwerp.

Gedeputeerde dhr. Rijsberman doet een mondelinge mededeling over de stand
van zaken snel internetbuitengebied.
De mededeling wordt na een aantal vragen voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijsten van 7 en 14 oktober 2015
Toezegging
Besluit
De besluitenlijsten van 7 en 14 oktober 2015 worden conform vastgesteld.
Commissieadvies
5. Mededeling voortgangsbericht dossier OVP (toezegging d.d. 7-10-2015)
Toezegging
Besluit
Instemmen: 2 december vervolgsessie over juridische en procedure kaders
Bespreekpunten Wens: op 2-12 spreken over taken en bevoegdheden, inhoud komt later. Gemist
in proces: bij bespreking in toekomst over beheer; na 2-12, minimaal een
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expertmeeting georganiseerd door GS met een aantal relevante partijen zoals
SBB, ICMO 2 etc. Tijdens proces in de toekomst optie van een werkbezoek
meenemen.

6. Investeren in watersportstrand en loopbrug bij de Houtribdijk
Toezeggingen
-De commissie ontvangt het rapport over de effecten op de natuur/Natura 2000.
-De staten ontvangen tijdens de behandeling in de staten op 25-11 informatie
over beheer en onderhoud van het voorliggende plan.
Commissieadvies Bespreekstuk. Cie is in meerderheid voor. Tegen zijn de fracties: SP, PvdD, PvdA,
GL, SGP en Senioren+Flevoland.
Bespreekpunten
Wel/niet voorafgaand een beeldvormende ronde met technische vragen. Relatie
tussen de deelplannen, natuuraspecten, risico's, beheer en onderhoud, belang
van staande netten, geleiderail, grootte strand, invulling loopbrug,
exploitatieplanning van strand, investeringsbereidheid markt, illegaal kitesurfen,
verkeersinfrastructuur zoals parkeren, invulling Trintelzand, relatie met Natura
2000 , watersport-impuls, het voorliggende besluitvormingsproces,
convenant/bijdrages en rol gemeente Lelystad, verkennend onderzoek Natuur,
wel/niet businesscase, rolverdeling gemeente en provincie.
7. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

LTP komt in december op de agenda.
DE-on komt op 2 december in de commissie.
Verlichting op windmolens: portefeuillehouder Rijsberman: deze wordt
doorgeleid aan de portefeuillehouder
Persbericht provincie informatie windenergie. Vragen over de vermelde
stellingname van de wethouder. Waarom gepubliceerd? Gedeputeerde:
standpunt provincie is niet gewijzigd.
POP 3 komt in december op de agenda van de commissie
Voortgang Nieuwe Natuur Swifterbant: gedeputeerde Rijsberman:
verzoek wordt doorgeleid aan gedeputeerde Appelman en de suggestie te
komen met een mededeling op dit punt.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 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.ftevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevotand.nl/bestuurorganisatie/ provinciate_staten / vergaderingen/ uitzendingen /

