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Besluitenlijst Opinieronde 2 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 februari
2013
Aanwezig:

Heren A. van der Avoird (PvdD) en J.E. Geersing (ChristenUnie), mevrouw I. van Hooff (VVD), heren
C.A. Jansen (PVV), S.J. Kok (D66), J. Luijendijk (PvdA), S. Miske (GroenLinks), P.T.J. Pels (PvdA),
E.F. Plate (VVD), J. de Reus (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), heren
J.N. Simonse (SGP) en F. van Staa (SP), mevrouw G. van der Struijk-Oost (50PLUS) en heer A.
Stuivenberg (SP)
de heer R. Bosma
mevrouw A. Kost
College van GS: de heer J.N.J. Appelman

Rondevoorzitter:
Rondegriffier:

Aanvang: 16.30 uur
Sluiting: 18.00 uur

Agendapunt
Dictum
Toezegging
Rondeadvies

Bespreekpunten

Eindrapportage Open Planproces natuur in Flevoland
Een uitspraak te doen over de richting van inzet voor de ontwikkeling van Nieuwe
natuur in Flevoland. Gedeputeerde Staten baseert hierop haar nadere
uitwerking.
De gedeputeerde zal de criteria voor het verpachten van gronden op schrift aan
de statenleden doen toekomen.
Nvt. De opnieronde heeft ten doel input te verzamelen voor de nadere
uitwerking die over 3 maanden (juni) wordt voorzien.
Omdat een aantal aanwezigen heeft aangegeven een vervolg - opinieronde op
prijs te stellen wordt op 20 maart een tweede opnieronde aan dit onderwerp
gewijd.
Natuurontwikkeling dichter bij stedelijke conglomeraties;
Omvang en duur van het moratorium;
Omgang met waardeverlies en verworven gronden;
Gesprekken met het Rijk over toekomstplannen voor de verbindingszone;
Status van de plannen van Staatsbosbeheer;
Actuele stand van zaken financiën;
Status van de hardheidsclausule verordening groenblauwe zone;
Regulering grote grazers;
Rol provincie in tot stand komen nieuwe programmering;
Status domeingronden;
Goede communicatie over vervolgproces.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 20 maart 2013,
griffier,
voorzitter,
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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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

