PROVINCIE

FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
1908554

Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 11 mei 2016

Aanw/ezig: De dames Boutkan (PW), Papma (D66), Verbeek (SP) en Vestering (PvdD).
De heren Hofstra (Christenunie), Laagland (SOPLUS), Janssen (PW), Miske (GroenLinks),
Mulckhuijse (SP), Pels (PvdA), De Reus (WD), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA), Vermeulen (D66)
en Vulink (WD).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk

College van GS: Rijsberman, Stuivenberg en Appelman

l
Afwezig: mw. Luyer, dhr. Boutkan, dhr. Boshuijzen, dhr. Siepel

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 22.52 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van een aantal statenleden.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Besluit

1.
Er is op 23 mei vanaf 18.00 uur een volgende statenacademie voor PS.
Deze gaat over de wet gemeenschappelijke regelingen en de rol van PS daarbij.
De gemeenschappelijke regeling van de OFGV komt daarbij ook als voorbeeld ter
sprake.
2.
Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een voorstel over
Natuur en de wijze van betrokkenheid van uw commissie. Ik stel voor dat u daar
binnenkort over wordt geïnformeerd middels een memo agendacommissie
3. Mededeling Stuivenberg over grote grazers. Hij meldt de voortgang in gesprek
met EZ. Het onderwerp zal na de zomer in de commissie terugkomen. Vanuit de
commissie wordt een enkele verhelderende vraag gesteld.
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 13 april 2016
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 13 april 2016 Nieuwe Natuur wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies
Toezegging
De besluitenlijst van 13 april 2016 Aanpak Vitaal Platteland wordt conform
Besluit
vastgesteld.
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Commissieadvies

5. Beeldvormenc : Toekomstbeeld 2050 en Energieagenda 2030
Toezegging
Commissieadvies
Bespreekpunten
Inleiding Geert Jan ten Napel: drietal genoemde rapporten kunnen worden
toegestuurd op aanvraag.
25 mei sessie: samen met de bureaus; uitnodiging volgt.
Inleiding mw. T. de Vries.
3 groepen aan de slag met het Toekomstbeeld; de input is vastgelegd en zal
worden verwerkt.
6. Jaarstukken 2015
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk
Bespreekpunten
Nieuwe Natuur, Markermeer, energieneutralltelt doel gewijzigd. Aanpak vitaal
platteland. Nationaal Park OVP, windplan. Escrow aandelen, DEON, energie,
intensieve veehouderij en maatschappelijke discussie, POP 3 projecten,
vertraging projecten bodem, IFA projecten
7. Mededeling implementatie Wet Natuurbescherming
Toezegging
Commissieadvies Formats IPO, evaluatie In 2 jaar, beleidsarm of niet.
PvdA en Gl nemen initiatief tot discussie en agendering in de commissie over dit
onderwerp, eerder dan de door het college aangekondigde evaluatie over twee
jaar.
8. Aanvulling bestuursopdracht uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen
Toezegging
Toezegging gedeputeerde: indiening bidbook is meer tijd voor dus evt. nog een
keer een gesprek met de commissie over het bidbook als de tijd het toelaat.
Gedeputeerde zegt toe in het Statenvoorstel een bullet onder beslispunt 1 toe te
voegen om welk gebied het exact gaat.
Commissieadvies
Bespreekpunten

Hamerstuk met een stemverklaring
Aanvulling bidbook, leaflet werknaam Nieuwe Land?, kerngebied en openstelling
bezoekers, plan B, afbakening gebied, Horsterwold, locatie van de poorten

9. Mededeling snel internet landelijk gebied
Toezegging
Commissieadvies Vka, wordt vervolgd
Bespreekpunten
Actualiteit: bijdrage gemeente(n), Stratix onderzoek In tweetal gebieden,
marktpartijen, positie Noordoostpolder
10. Projecten Luierpark en Kroonbos programma Nieuwe Natuur
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk (op verzoek van PW, terugkoppeling volgt nog)
Bespreekpunten
Wel of niet aantasting EHS Luierpark, kosten en compensatie, precieze locatie
11. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

GL: Toekomstvisie Natuur en landschap. Waar blijft de aanvulling. Verwezen
wordt naar de eerdere toezegging.
WD: nieuwe hotel Van der Valk bij vliegveld; reactie college positief
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12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur.

Noot:
AUeen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenli1sten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://wvw.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

