PROVINCIE

FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
1969815

Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 5 oktober 2016

Aanw/ezig: De dames Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP) en Vestering (PvdD).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Ferdinand (Christenunie), Laagland (SOPLUS), Jansen
(PVV), Miske (GroenLinks), Mulckhuijse (SP), Pels (PvdA), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA),
Vermeulen (D66) en Vulink (WD).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: d e h e e r Kalk

College van GS: gedeputeerde Stuivenberg
Afv/ezig: dhr. De Reus, de heer Plate, de heer Boutkan, de heer Janssen

Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 22.40 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van De heer De Reus.

2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Werkbezoek Nieuwe Natuur: gevraagd wordt om de datum van 2 november van
16.00-18.00 uur te reserveren. Via de email wordt hierop teruggekomen.
Bij agendapunt 6 wordt Ingesproken door de heer Hezlus van de KNJV; de twee
stukken die hij uitdeelt komt eveneens op de LIS te staan.
Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 31 augustus 2016
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 31 augustus 2016 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies
Overeenkomst Staatssecretaris van Economische zaken en het college van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Flevoland, Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (OV)
1. GS gaat in gesprek met Staatsbosbeheer na het sluiten van de
Toezegging
overeenkomst en doet daarvan verslag aan PS
2. De vragen van de PvdD worden spoedig en schriftelijk beantwoord voor
zover relevant voor dit agendapunt. De PvdD meldt wat haar betreft alle
vragen relevant zijn en wil de antwoorden graag aanreikt krtijd voor PS.

PROVINCIE

FLEVOLAND

Besluitenlijst
Bladnummer

2
Commissieadvies

Een meerderheid is akkoord met het statenvoorstel en het voorstel voor een
Bestuursopdracht van de SGP . Het statenvoorstel wordt een bespreekstuk.
Bespreekpunten waren onder meer:
Bestuursopdracht aan GS met review, beleidsverantwoordelijkheid provincie,
aanvullende voorwaarden, is er afdoende geregeld voor grote grazers, wat gaat
er precies over?, besteding 2, 5 ton, termijn gesprek met PS, schets verandering
na positief besluit van PS, verbindingen met andere natuurgebieden, financiële
implicaties Staatsbosbeheer, betrokkenheid SBB bij overeenkomst, invulling
commissie SBB, status van onafhankelijke review leidend voor beleid door GS,
ruimte voor eigen beleid bij deze overeenkomst.

6. Verordening u tvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 (OV)
Toezegging
De gedeputeerde zegt toe te kijken in hoeverre de pakkans van overtreders kan
worden bevorderd. In de evaluatieperiode zal dat worden besproken met de
OFGV.
Commissieadvies Bespreekstuk Er komt volgende week donderdag een extra commissiemoment
over een aantal juridische aspecten in het voorstel die leden tot wijziging van
het voorstel. Dat betekent dat de uitgeschreven commissie van 13-10 eerder
aanvangt, namelijk: 18.30 uur.
7. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

-GL bracht werkbezoek aan Zeewolde, Projecten nieuwe natuur passen niet
binnen bestemmingsplan. Afgesproken wordt dat de vragen naar de
begeleldingswerkgroep Nieuwe Natuur worden gestuurd per email.
-Dronten uitspraak RvS over aanpassen bp ivm windmolens Reactie gevraagd op
deze uitspraak en gevolgen op windplan. Gedeputeerde: er is een bericht vanuit
de provincie verspreidt en geeft aan dat het geen gevolgen heeft voor het de
uitvoering van het Regioplan.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

Noot:
Alleen 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://v/ww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

