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Aanwezig: De dames M.E. H. Broen (VVD), J.J. Klijnstra (VVD), C. Schotman (CDA), T.G. Hoekstra (SP),  

B. Boutkan (PVV), M. E.G. Papma (D66), L. Vestering (Partij voor de Dieren) 

De heren J. de Reus (VVD), J. van Slooten (CDA), J.N. Simonse (SGP), W. Boutkan (PVV), J. B. 

Janssen (PVV), H.J. Hofstra (Christen Unie), P.M.S.Vermeulen (D66), S. Miske (Groen Links), E. G. 

Boshuijzen (Senioren+Flevoland), P.T.J. Pels (PvdA) 

 

Voorzitter: de heer W.R. Bouma  

Commissiegriffier: de heer H.R. Kalk  

 

College van GS: de heren A. Stuivenberg en M. Rijsberman 

 

Afwezig: S. Verbeek (SP) 

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: 21.15 uur 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van de eerste commissie Duurzaamheid. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen/korte kennismaking 

 De presentielijst dient getekend te worden en gaat rond. 

 

Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Er volgt aansluitend een korte kennismaking omdat de commissie in deze 

statenperiode voor het eerst vergadert. 

 

4. Overzicht van Lijst Ingekomen Stukken (LIS) mbt commissie Ruimte en Duurzaamheid sinds 

februari 2015  

Toezegging  

Besluit Het overzicht LIS wordt besproken 

Commissieadvies Nr. 2 Schaliegas D66/de commissie  krijgt op gestelde vragen ter vergadering een 

update van gedeputeerde Stuivenberg. De gedeputeerde meldt dat er een brief 

uitgaat over het onderwerp aan de verantwoordelijk minister waar de fratcies 

een afschrift van ontvangen. In dat verband bespreekt de commissie ook het 

onderwerp TTIP, na een vraag van de SP. Hierover volgt nog een uitnodiging voor 

een informatiebijeenkomst op 15 oktober, aldus gedeputeerde Rijsberman. 

Nr. 3 Voortgang nationaal park OVP businessplan voor te leggen aan de 
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commissie/PS eerste kwartaal 2015. Svz wordt gevraagd. Griffie: in agendering 

in deze cie. zal worden voorzien via de LTP. 

 

Week 7 nr. 8 Pluimveesector en weerbaarheid daarin. De commissie wordt 

geïnformeerd over het inbrengen van de voorstellen van de Dierenbescherming in 

de  Omgevingsvisie. Gedeputeerde Stuivenberg zegt dat toe. Verzocht wordt 

deze toezegging door de griffie te laten meenemen op de lijst van toezeggingen. 

 

5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 2 september 2015 

Toezegging  

Besluit Lijst van Toezeggingen en Lijst van Moties 
De commissie besluit de moties D1, D5 en D6 af te voeren. 

De commissie besluit de toezeggingen D01, D03, D06, D07, D08, D10, D11 en D12  

van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motie D 1, D5 en D6 op te nemen op de lijst van door 

Provinciale Staten af te voeren moties.  

De commissie adviseert motie D2, D3 en D4 op de Lijst van Moties te handhaven. 

Bespreekpunten Deze lijsten blijven in beeld en gaan ter kennisname op de agenda van de 

commissie.     

 

6. Lange Termijn Planning 

Toezegging  

Besluit Nav vraag GL:  D7 over HOV naar het Noorden; portefeuillehouder Stuivenberg: 

over de geschrapte conferentie wordt de commissie geïnformeerd.    

Bespreekpunten Gedeputeerde Stuivenberg doet een mededeling over het beheerplan Natura 

2000. Nav de beeldvorming van de commissie vanmiddag zal de brief van GS 

alsnog worden voorgelegd aan de commissie en evt. Provinciale Staten. De brief 

van GS is leidend maar evt. met aanvullingen zoals bij de beeldvorming door de 

fracties werden vermeld. 

De voorzitter stelt als procedure voor een extra commissie te plannen. Na 

ontvangst en raadpleging van de door GS vastgestelde brief stellen de 

commissieleden vast of zij een commissie wensen. Het staat een commissielid 

vrij het onderwerp rechtstreeks te agenderen voor PS.  

 

Invulling van Motie klimaatbeheersing 

GS organiseert de in de motie gevraagde bijeenkomst. Gedeputeerde 

Stuivenberg: 10-9 is er een bestuurlijke bijeenkomst van Liander in 

samenwerking met  onze provincie over dit onderwerp. De sessie die in de 

aangenomen motie wordt genoemd zal in november/december plaatsvinden. 

Commissie doet de volgende suggesties voor uit te nodigen partijen. Louis Bolk 

instituut, LTO-Noord, WUR (Louise Fresco), GDF-SUEZ, Shell -directie lange 

termijn planning/ energie kennisdelers inzake energietransitie, Groene Reus, 

Enodes, Greenest, DEON, bedrijven gespecialiseerd in biomassa/biogas, 

geothermiek, bedrijven op terrein van mobiliteit en openbaar vervoer. 

Riypke Zeilmaker, Jan Rotmans, Frans vd Heuvel, ECN, Ruud Koornstra, Andre 

Kuipers, staatssecretaris Mansveld,   

Begeleidende commissie: namen zijn welkom; inmiddels hebben zich gemeld: 

mw. Vestering, mw. Broen, mw. Luyer en dhr. Miske. 

Schriftelijk kunnen nog suggesties voor uit te nodigen partijen worden gedaan; 

graag binnen een week richting de griffie. NB er zijn na de commissie geen 

verdere suggesties binnengekomen. 

 

7. Oordeelsvormende agendapunten 

a. Natuurbeheerplan 2016 ihb weidevogelbeheer 

Toezegging  
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Commissieadvies De indieners van besproken motie over het weidevogelbeheer beraden zich op 

het vervolg gehoord de commissie. 

  

 

8. Rondvraag 

Toezegging -- 

Bespreekpunten Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  21.15 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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http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
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