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Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 6 januari 2016

Aanwezig: De dames Boutkan (PVV), Klijnstra-Rippen (VVD), Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Jansen (PVV), Hofstra (ChristenUnie), Laagland
(SOPLUS), Miske (GroenLinks), Pels (PvdA), De Reus (VVD), Simonse (SGP), Van der Avoird (PvdD),
Van Slooten (CDA) en Vermeulen (D66).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: d e h e e r Kalk
College van GS: de heer Rijsberman
Afwezig: mw. Broen (WD), mw. Hoekstra (SP), mw. Bax (PvdD) en de heer Boutkan (PW)

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 20.23 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mw. Bax,

2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Naar aanleiding van een klacht over de geluidsopnames in de Rietkerkzaal is het
bureau MK2 ingeschakeld om het probleem te onderzoeken. Uit hun onderzoek is
gebleken dat het geluid goed aankomt bij de recorder. Tevens is er getest bij de
uitzenddienst Notubizz en ook daar komt het geluid goed over. De conclusie van
MK2 is dat de techniek naar behoren werkt. Vervolgens hebben de medewerkers
van de griffie zelf nog een viertal opnames beluisterd en ook zij ervaren geen
problemen meer. Het is wel belangrijk dat er goed in de microfoons wordt
gesproken.
Mochten er toch nog problemen door u worden ervaren, wilt u dit dan binnen
vier weken aan de griffie doorgeven. Dan zal er gekeken worden naar een andere
oplossingsrichting.
Uit de beeldvormende sessie op de middag.
De voorzitter geeft aan dat er voor PS op 9-3 van 19.00 - 22.00 uur een
mini-symposium over klimaat (motie PvdD) zal plaatsvinden in de
Rietkerkzaal.
De commissie neemt afscheid van de onderwerpen Toerisme en Recreatie
(Nationaal Park OVP blijft wel in deze commissie) en Openbaar Vervoer.
Die gaan naar de commissie Economie. De LTP wordt daarop aangepast
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evenals de lijsten van moties en toezeggingen.
Gedeputeerde Stuivenberg - het dossier wind heeft vertraging
ondervonden door advies van commissie MER. Er volgt een nieuwe
planning.
Gedeputeerde Stuivenberg dat in december een tweetal mededelingen
over openbaar vervoer aan PS zijn verstuurd.
Besluit

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 2 december 2015
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 2 december 2015 wordt conform yastgésteld; y
Commissieadvies
5. Oordeelsvormende agendapunten
a. BestUursopdracht Uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplasseh
Toezegging
1. Voor de 2 poorten worden nadere businesscases opgesteld.
2. De mogelijkheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het
natuurgebied van de Oostvaardersplassen voor de beleving door het
publiek worden onderzocht en aan PS voorgelegd.
: 3. In de rapportage over de fase van de bestuursopdracht wordt aandacht
besteed aan het proces van decentralisatie van het natuurbeheer en wat
dat betekent voor de onderlinge samenwerking tussen provincie en
Staatsbosbeheer.
Bespreekpunten
Functie van toerisme en recreatie, financiële onderbouwing, benutten
economische functie van natuur, betrokkenheid gêmêehten, rol van
Staatsbosbeheer, grote grazers, relatie met andere natuurgebieden,
toegankelijkheid park, wijze van beleven van natuur, bestuursopdracht,
businesscases, bezoekersaantallen
Commissieadvies Hamerstuk. PVV fractie geeft aan met stemverklaring te komen.

6. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

-•(uit de beeldvormende
•
. ••
•
-••^'••••v
sessie op de middag): Mededeling verzoek om realisatie
zonnepark Vlotgrasweg te Lelystad

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.23 uur.
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Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.fievoland.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://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale. staten/vergaderingen/uitzendingen/

