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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Smeels-Zechner en de heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan, de heer Janssen (tot 17:15 uur) en de heer Jansen (vanaf 16:13 uur) 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: de heer Mulckhuijse 
D66: de heer Vermeulen (tot 19:00 uur) en mevrouw Rötscheid (vanaf 19:00 uur) 
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas en de heer Ferdinand 
OPA: de heer Jansen (vanaf 15:13 uur) 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering (vanaf 20:00 uur) 
50PLUS: de heer Boshuijzen (tot uur 19:00 uur) en mevrouw Van der Struijk (vanaf uur 19:00 uur)   
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
College van GS: de heer Fackeldey en de heer Hofstra 
 
 
Aanvang: 14.00 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Papma en de heer Plate. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 • Vandaag onze laatste commissievergadering in de raadzaal van de gemeente 

Lelystad. 
• Mededeling van gedeputeerde Hofstra over de Oostvaardersplassen. 
• De voorzitter van de begeleidingscommissie (mevrouw Luyer) geeft advies 

vanuit de commissie om deze commissie voort te zetten in de nieuwe 
periode. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 januari 2019  
Besluit De besluitenlijst van 16 januari 2019 wordt conform vastgesteld. 

 
5. Vaststellen lijst van moties en toezeggingen 
Toezegging  
Commissieadvies De moties D28 en D29 worden afgedaan en de toezeggingen D87, D100, D125 en 

D126 worden afgedaan. 
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6. Randstedelijke Rekenkamer Rapport Energieagenda (oordeelsvormend) 
Toezegging • Gedeputeerde Fackeldey zal in eerstvolgend overleg met de gemeenten over 

VTH ook toezicht en handhaving op MKB dat valt onder richtlijk activiteiten 
besluit en energiebesparingsmaatregelen aan de orde stellen. 

• Gedeputeerde Fackeldey zegt (opnieuw) toe dat het conceptaanbod RES aan 
PS wordt aangeboden. “PS zal betrokken worden in het hele RES-proces." 

• Gedeputeerde Fackeldey komt terug op de nadere onderbouwing van hoe 1 
Petajoule zich verhoudt tot het aantal benodigde hectare zonnepark. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
7. Energieagenda (beeldvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies - 

 
8. Masterplan Nationaal Park Nieuw Land (oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 

 
9. Agenda Vitaal Platteland (oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies - 

 
10. Monitoring Natuurkwaliteit (vervolg van 16 januari, beeldvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies - 

 
11. Oostkant Dronten 
Toezegging - 
Commissieadvies - 

 
12. Vervolg Indicatoren 
Toezegging - 
Commissieadvies - 

 
13. Terugblik Bijvoeren Grote Grazers Oostvaardersplassen 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra komt met schriftelijke informatie over de omzetting van 

de conditiescores van de grote grazers. 
Commissieadvies - 

 
14. Rondvraag 
 • E-mail wordt doorgestuurd door de heer W. Jansen. 

• Voorzitter en commissiegriffier worden bedankt voor hun inzet. 
• Bloemen worden overhandigd. 

 
15. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur. 

 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
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