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a. Zienswijze verantwoording opstartbegroting OFGV 
 
Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), W. Boutkan (PVV), J. van Dijk (ChristenUnie), J. Eelman 
(D66), C. Korteweg (GroenLinks), J. Luijendijk (PvdA), mevrouw  M.E.G. Papma (D66), de heren R.T. 
Oost (CDA), J. de Reus (VVD), M.A. Rijsberman (D66), mevrouw S. Rotscheid (D66), de heer R. Siepel 
(ChristenUnie), de dames J. Staalman (GroenLinks), S. Verbeek (SP) en de heer R. de Wit (SGP). 
 
Rondevoorzitter: de heer G. Laagland 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: heer J. Lodders  
 
 
Aanvang: 16.35 uur 
Sluiting: 17.15 uur 
 
 
Agendapunt a. Zienswijze verantwoording opstartbegroting OFGV 

 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 augustus 2013, nummer 1525112, besluiten: 
De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de 
ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV) conform bijgevoegde brief naar voren te brengen bij het Dagelijks 
Bestuur van de Omgevingsdienst.  

Toezegging Geen. 
Rondeadvies Te agenderen als hamerstuk. 
Bespreekpunten Geen. 
 
 
b) Partiële herziening Vrijwaring grondgebied t.b.v. plaatsing windmolens 
 
Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), W. Boutkan (PVV), J. van Dijk (ChristenUnie), C. 
Korteweg (GroenLinks), J. Luijendijk (PvdA), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heren J. de Reus 
(VVD), M.A. Rijsberman (D66), R.T. Oost (CDA), R. Siepel (ChristenUie), de dames J. Staalman 
(GroenLinks) en S. Verbeek (SP) en de heer R. de Wit (SGP) 
 
Rondevoorzitter: de heer G. Laagland 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: heer A. Gijsberts 
 
 
Aanvang: 17.15 uur 
Sluiting: 18:00 uur 
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Agendapunt b. Partiële herziening Vrijwaring grondgebied t.b.v. plaatsing windmolens 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 augustus 2013 nummer 1516246, besluiten: 
1. De bijgevoegde reactienota om op de ontwerp Partiële herziening 

ingediende zienswijzen vast te stellen. 
2. De Partiële herziening inzake vrijwaring grondgebied gemeenten 

Noordoostpolder en Urk en het Markermeer, IJmeer en IJsselmeer voor 
het plaatsen van windmolens vast te stellen. 

Toezegging De gedeputeerde zegt toe te onderzoeken of het mogelijk is de lichtvervuiling ('s 
nachts) van windmolens terug te dringen. 

Rondeadvies Te agenderen als bespreekstuk. 
Bespreekpunten Het al dan niet toestaan van windmolens op de Houtribdijk. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013, 
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
 
  
 
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/  


