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Aanwezig: De dames Boutkan (PVV), Klijnstra-Rippen (VVD), Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP) 
en Bax(PvdD). 
De heren Hofstra (ChristenUnie), Janssen (PVV), Laagland (50PLUS), Miske (GroenLinks), Pels 
(PvdA), De Reus (VVD), Simonse (SGP) en Vermeulen (D66). 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:   gedeputeerde Stuivenberg    
 
Afwezig: dhr. Van Slooten, mw. Hoekstra, mw. Broen, dhr. Janssen, dhr. Boshuijzen, dhr. Boutkan, dhr. Siepel 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 19.45 uur 
 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering is ontvangen van:  dhr. Van Slooten, mw. Hoekstra, mw. 
Broen, dhr. Janssen en dhr. Boshuijzen     

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De commissiegriffier meldt dat er een intekenlijst rondgaat voor een 

statenacademie op 9-12 over de rechtspositie van statenleden. 
De gedeputeerde meldt dat er door hem abusievelijk twee verschillende reacties 
zijn gegeven op het onderwerp agrarische structuurversterking. Het is de 
bedoeling dat dit onderwerp in het voorjaar van 2016 aan de orde komt bij de 
visie vitaal platteland.  

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 2 december 2015  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 2 december 2015 wordt overigens conform vastgesteld. 
Commissieadvies De heer Hofstra meldt dat hij tweemaal in het verslag bij de aanwezigen wordt 

vermeld. De commissiegriffier past dit aan (NB Is inmiddels aangepast, RK)  
 
5. Overzicht Lijst ingekomen stukken mbt commissie Duurzaamheid  
Toezegging  
Besluit Geen vragen of opmerkingen. 
Commissieadvies Conform 
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6. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 2 december 2015 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezegging D19 (dierenwelzijn) te handhaven omdat de 
commissie hierop wil blijven kunnen toezien. 
De commissie besluit de toezeggingen  D02, D05, D09,D13, D14, D15, D16, D18, 
D20, D27, D29, D38 en D39  van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert de moties D2,D3,D4 op te nemen op de lijst van door 
Provinciale Staten af te voeren moties. De commissie adviseert om motie D10 
(mini symposium klimaatdoelstellingen) te handhaven totdat de aangekondigde 
bijeenkomst in februari heeft plaatsgevonden. De gedeputeerde meldt  dat de 
uitwerking van deze bijeenkomst wordt afgestemd met de begeleidingsgroep 
vanuit PS en dat vervolgens een terugkoppeling zal plaatsvinden. Ook zal daarbij 
worden aangegeven welke organisaties/ deskundigen worden uitgenodigd. 
 

Bespreekpunten Over de moties D2 t/m D4 wordt opgemerkt dat de kwaliteitsimpuls wordt 
gemist. De gedeputeerde meldt dat dit terugkomt in de uitwerking van de OV 
visie. Dit gebeurt voor de zomer van 2016, naar agendering in de commissie zal 
worden gekeken.    
Bij motie D14 (dierenwelzijn)wordt aangedrongen  op een behandeling volgens 
de volgende stappen: 1. Inventarisatie 2. Gesprek in de commissie 3. 
Vervolgstappen. De agendacommissie neemt dit mee.   

 
7. Lange Termijn Planning 
Toezegging Er wordt nagegaan of het voor de commissie van 6-1 aangemelde onderwerp 

aanpak en planning van het opstellen van de Flevolandse Energieagenda kan 
worden doorgeschoven.  

Besluit Conform 
Bespreekpunten LTP 
 
8. Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP-3) Flevoland 2014-2020 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat voor de POP-regeling betreft bij optredende 

afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen de commissie zal worden geïnformeerd. 
De gedeputeerde komt met een schriftelijke reactie op de volgende vragen: 

- In de verordening is in artikel 1.17 lid h. de verplichting opgenomen de 
“de administratie en de daartoe beherende bescheiden te bewaren tot 31 
december 2028. Normaal geldt hier toch een termijn van 7 of 10 jaar? 

- Kan via de POP3 verordening paragraaf 2 artikel 2. Lid f. ook de 
”weidegang van koeien” of “het bij de koe houden van de kalveren” 
worden gesubsidieerd? 

 
 
 

Commissieadvies Hamerstuk 
  
 
9. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten Er wordt geïnformeerd naar brief nr. 8 op de LIS van week 48: Diverse bewoners 

Swifterbant, Intentieovereenkomst Nieuwe Natuur Project. 
Swifterpark’.Gedeputeerde meldt dat deze brief ten volle wordt betrokken bij 
de uitvoering van dit project. 

 
10. Sluiting 
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 De voorzitter sluit de vergadering om  19.45 uur. 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
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/ 
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