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Aanwezig: 
VVD: heer De Reus en heer Vulink  
PVV: heer Jansen en heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer en heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal en heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma en heer Vermeulen 
PvdA: heer Pels 
ChristenUnie: heer Ferdinand en heer Siepel 
50Plus: 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 Appelman en de heer Stuivenberg 
 
Afwezig:  de heer Plate, de heer Boutkan, de heer Vermeulen,  mevrouw Verbeek die wordt vervangen door mevrouw De 
Waal, de heer Boshuijzen komt later  
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 23.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  de heer Plate, de heer Boutkan, 

de heer Vermeulen,  mevrouw Verbeek die wordt vervangen door 
mevrouw De Waal, de heer Boshuijzen komt later. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit Agendapunt 8 wordt afgevoerd van de agenda. De agenda wordt overigens 

conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat het werkbezoek aan De Kemphaan te Almere een 

teleurstellende opkomst kende in vergelijking met  het aantal aanmeldingen 
vooraf. Hij roept op tot beterschap voor een volgende keer. 
De griffier en mw. Vestering, lid van de begeleidingscommissie Omgevingsvisie 
maken de aanwezigen attent op de statenacademie van 28 november 
aanstaande. Er gaat een intekenlijst rond. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 13 oktober 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 13 oktober 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
 
 
5. Lange Termijn Planning 
Toezegging  
Besluit Er komt in de eerstvolgende commissie nadere informatie en een definitief 

besluit over het werkbezoek aan de Duurzaamheidswinkel (stadsplein) dat in 
februari 2017 kan worden georganiseerd. 
 

Bespreekpunten Enkele onderwerpen op de agenda voor de commissie in december komen ter 
sprake.  

 
 
6. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 16 november 2016 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen D33, D57, D58, D59, D61, D62 en D65      
van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert D10 en D13 motie op de Lijst van Moties te handhaven. 
D10 – De aangekondigde notitie uit de toelichting op de motie zal op verzoek 
door de agendacommissie worden geagendeerd. 
D13 – De agendacie. kijkt naar de mogelijkheid op termijn van een 
evaluatiemoment. 

Bespreekpunten       
 
7. Lijst van ingekomen stukken Duurzaamheid 
Toezegging  
Commissieadvies De brief van gemeenten over windpark Zeewolde aan PS (nr. 1979308). GS wordt 

verzocht een concept-reactie voor te bereiden. De commissie verzoekt de brief 
te agenderen in de eerstvolgende commissie op 14 december alvorens deze te 
versturen. GS wordt geadviseerd een briefje te versturen aan de verzender dat 
de brief in behandeling is genomen.  

  
 
8. Initiatiefvoorstel Bestuursopdracht Faunabeheer Grote Grazers 
Toezegging -- 
Commissieadvies Punt 8 werd van de agenda afgehaald op voorstel van initiatiefnemer. 
  
 
9. Technische aanpassing beleid en regelgeving natuur 
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk op 7 december 
  
 
10. Voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde 
Toezegging -- 
Commissieadvies Hamerstuk 
  
 
11. Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur 
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Toezegging Er komt een kaartje met begrenzingen en tijdlijnen voor de projecten Eemvallei 

en Oosterwold.  
Commissieadvies  
  
88 
12. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten Zonnepark  op de luchthaven en Vogelgriep en jachtverbod Gedeputeerde 

Appelman: bij betrokkenheid van de provincie bij het zonnepark zal dit worden 
gemeld. Gedeputeerde Stuivenberg: De staatssecretaris heeft een verbod 
ingesteld op de jacht van watervogels. De provinciale ontheffingen en 
vrijstellingen zijn buiten werking gesteld. De uitspraak van Faunabeheer is bij de 
Omroep is verkeerd geciteerd en dat is rechtgezet in de media. 

 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. Er volgt vervolgens aansluitend 

een besloten deel over agendapunt 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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