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Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 14 december 2016 

Aanwezig: 
WD: heer Plate, heer De Reus en heer Vulink 
PW: heer Boutkan, heer Jansen en heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer en heer Van Slooten 
SP: heer Mulckhuijse 
D66: mevrouw Papma en heer Vermeulen 
Christenunie: heer Ferdinand 
SOPIus: heer Laagland 
GroenLinks: heer Miske 
SGP: heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering 
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen 

Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: de heer Kalk 

College van GS: de heer Rijsberman en de heer Stuivenberg 

Afwezig: mevrouw Verbeek, de heer Pels, de iieer Siepel 

Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 23.28 uur 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Pels. 
Er gaat een intekenlijst Statenacademie Het nieuwe verantwoorden voor 16-1 
rond. Zie ook op de App. 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
De afdoeningsbrief van de gemeenten over Regioplan Wind staat nog niet 
geagendeerd, ondanks de toezegging de vorige keer. De verwachting is dat de 
brief in de commissie van 18-1 kan worden geagendeerd. Het wordt dan wel een 
nazending. 

3. Mededelingen 
Diverse 
Mededeling 
Memo agendacommissie 
Duurzaamheidswinkel: De commissie stemt in meerderheid in met het 
werkbezoek; de SGP heeft er geen behoefte aan. Het werkbezoek wordt 
ingepland. 
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Informatiemarkt Agenda vitaal platteland De voorzitter kende de mededeling 
over dit onderwerp niet en had op afstemming gerekend. 
De meerderheid van de commissie ziet de markt graag tegemoet. De WD vraagt 
aandacht voor helderheid over wat de commissie kan verwachten zodat zij zich 
goed kan voorbereiden. Gedeputeerde: het is een informatiemarkt. WD: alle 
elementen die genoemd worden graag voldoende aandacht geven. 

De heer Simonse meldt voor de commissie Duurzaamheid van 18-1 te komen met 
een initiatiefvoorstel grote grazers. Dit met inachtneming van ons RvO. We doen 
ons best op de 18''̂  een reactie van GS erbij te hebben. Het zal wat hem betreft 
een combi van beeldvorming en oordeelsvorming worden. Het voorstel is niet zo 
groot dat aparte bespreking wenselijk is. 

Besluit De gedeputeerde zal per email aan mw. Vestering een mededeling doen over 
haar vraag over de concrete planning voor de notitie klimaatdoelen. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 16 november 2016 8: Vaststelling geheim verslag d.d. 16 
november 2016 

Toezegging 
Besluit De besluitenlijst van 16 november 2016 en het geheim verslag van 16 november 

2016 worden conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 

5. Rapportage snel internet Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 
Toezegging De gedeputeerde komt met een vervolgvoorstel terug bij de commissie gehoord 

de discussie in de commissie en de gegeven samenvatting. 
Commissieadvies De commissie concludeert na discussie dat een motie over het onderwerp op 11-1 

wenselijk is. 

6. Omgevingsvisie Flevoland - Duurzame Energie beeldvormend 
Toezegging 
Commissieadvies Zaken van belang zijn aangegeven. Hoofdlijnen op 1,5 kantje. Proces: commissie 

meenemen in keuzes en dilemma's. In januari op agenda evt. februari. Langer 
proces mag van deze commissie, en ook: zorgvuldigheid boven snelheid. 

7. Rondvraag 
Toezegging 
Bespreekpunten SP/WD: presentaties vooraf toesturen. Geen presentaties voorafgaand 

toegestuurd dan ook niet behandelen in de commissie, met een hoge 
uitzondering. De voorzitter verwijst naar de discussie in januari in de commissie 
over de eigen functioneren. De agendacommissie onderneemt actie op externe 
presentaties, maar ook de interne. 

WD: windenergie. Notitie reikwijdte windpark Blauw is ter visie gelegd. Kent de 
gedeputeerde die notitie? Notitie houdt zich niet aan Regioplan Wind . Hoe gaat u 
daarmee om? 
Conclusie na discussie en antwoord gedeputeerde: Dit onderwerp komt in 
februari op de agenda van de commissie. In februari komt de WD met een 
bespreekvoorstel iom de gedeputeerde. 
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WD: de lijsten van toezeggingen en moties; de WD vindt een groot aantal 
gedateerd. Griffier: legt de procedure van afdoening uit. 

PvdD: Zorgen over de dode dieren aan de muur van de skihut voor de ambtelijke 
kerstlunch. Gedeputeerde Stuivenberg: Cateraar is verantwoordelijk; organisatie 
heeft geen directe invloed. Ik doe morgen het verzoek tot verwijdering maar 
meer kan ik er niet van maken. SGP/CDA: waar is de grens bij dit soort vragen? 
Het voelt niet lekker. 

CDA: Vraagt hoe de overeenkomst provincies/rijk en windmolenparken over 
obstakellichten uitvalt. Gedeputeerde: er is inderdaad een nieuwe richtlijn. 12 
januari volgt een gesprek tussen gemeente/provincie met de 
windparkexploitanten om vrijwillig de richtlijn te doen volgen. Daarnaast wordt 
nog een juridisch advies ingewonnen over de situatie als vervolgstappen nodig 
zijn bij het niet nakomen van de afspraken op vrijwillige basis. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.28 uur en wenst de aanwezigen fijne 
feestdagen. 

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://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


