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Aanwezig: 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), G. Laagland (50PLUS) 

De dames M.E. H. Broen (VVD), J.J. Klijnstra (VVD), M. Luyer (CDA) ,T.G. Hoekstra (SP), S. Verbeek 

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

 

Voorzitter: de heer Bouma  

Commissiegriffier: de heer Kalk  

College van GS:  de heren Rijsberman en Stuivenberg 

 

Afwezig: de heren  Boutkan en Siepel  en de dames Klijnstra en Luyer, mw. Boutkan vertrekt eerder. 

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: uur 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 Er volgt een mondelinge mededeling van gedeputeerde Stuivenberg over de 

aangenomen Tweede Kamer motie over het toekomstig beheer van de OVP. Hij 

zegt de commissie toe dat er  een schriftelijke mededeling daarover volgt waarin 

de tekst zojuist door hem uitgesproken wordt meegenomen. Griffie: de 

mededeling is op de LIS van 15-10 verspreid onder PS. Op 18 november komt er 

een notitie (griffie: inmiddels een voortgangsbericht/mededeling) over dit 

onderwerp voor verdere bespreking. 

Besluit De aangekondigde mondelinge mededeling van de portefeuillehouder wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De commissie staat een zorgvuldige en niet 

complexere aanpak dan nodig is voor de komende besluitvorming voor.  

 

4. Programmabegroting 2016  

Toezegging Portefeuillehouder Stuivenberg: het thema decentralisatie natuur en het 

kostenaspect natuurhectares worden nader onderzocht en teruggekoppeld aan de 

commissie. 

Portefeuillehouder Stuivenberg: er komt medio februari 2016 een mini-

symposium nav de motie klimaatbeheersing van de PvdD en de aanbevelingen 

daaruit worden meegenomen in de op te stellen Energievisie en bijhorende 
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agenda.  

Gedeputeerde Stuivenberg: verschillende indicatoren en doelen verdienen niet 

de schoonheidsprijs en zullen nadere aandacht krijgen in een intervisie 

bijeenkomst. 

Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe te willen onderzoeken in hoeverre door de 

OFGV energiebesparende maatregelen kunnen worden ingezet zonder in eerste 

instantie meer financiële middelen te fourneren en komt daarop bij de 

commissie terug.  

Gedeputeerde Rijsberman meldt bij het onderwerp Markermeer-IJmeer dat er 

een toezegging in de cie. EZ is gedaan om inzicht te geven in de economische 

boekhouding, schriftelijk dan wel ook nog  in een beeldvormende sessie. 

Gedeputeerde Stuivenberg komt in de eerste helft van 2016 met voorstellen voor 

de agenda Vitaal Platteland. 

Gedeputeerde Stuivenberg komt terug op de vraag waarom het onderdeel brede 

doeluitkering natuur niet is geoormerkt itt bij de middelen voor mobiliteit waar 

wel sprake is van een aparte reserve. 

Gedeputeerde Stuivenberg informeert de commissie voor het eind van dit jaar 

over DEon. 

Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat de commissie nader schriftelijk zal 

worden geïnformeerd over de tarieven openbaar vervoer. 

 

Besluit -- 

Commissieadvies Adviseert bespreking in PS. 

Bespreekpunten Indicatoren en concrete doelen: scherpte gemist, samenwerking 

natuurbeherende organisaties, sober beheer versus economische ambities, 

provinciale ruilverkaveling irt POP 3, decentralisatie natuur, Natuurwet, 

stelselwijziging, haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen en 

startnotitie, snel internet, brede doeluitkeringen, windenergie en Regioplan, 

zonne-energie, DE-on en haar rol, energieneutraliteit, energietransitie 

(terugdringen energiegebruik), Energievisie 2030, financieel verslag OFGV, 

IJsselmond, Mobiliteitscentrale, regiotaxi, aanbestedingen concessies, BDU, OV-

ambassadeurs, ambitieniveau OV   

 

5. Rondvraag 

Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat de PMIRT 2016-2020 voor het onderdeel 

Openbaar Vervoer zal worden geagendeerd in de commissie.     

Bespreekpunten -PMIRT 

-Voor de eerstvolgende commissie graag technische voorzieningen voor opladen 

van apparaten van statenleden. 

-Suggestie van inzet van windenergie en gebruik daarvan voor het openbaar 

vervoer en andere zaken wordt door portefeuillehouder Stuivenberg 

meegenomen. 

 

6. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
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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/ 
     

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/
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