
 

 

  B e s l u i t e n l i j s t  

 
 
 Registratienummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Aanwezig: De heren De Reus (VVD), Van Slooten (CDA), Simonse (SGP), Boutkan (PVV), Janssen (PVV),  

Hofstra (Christen Unie), Vermeulen (D66), Miske (Groen Links), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), 

Pels (PvdA), Laagland (50PLUS) 

De dames Boutkan (PVV), Broen (VVD), Klijnstra (VVD),Hoekstra (SP), Verbeek (SP),), Papma (D66), 

Vestering (Partij voor de Dieren) 
 

 

Voorzitter: de heer Bouma  

Commissiegriffier: de heer Kalk  

College van GS: de heer Stuivenberg, de heer Rijsberman (vertrekt eerder) 

 

Afwezig: de heer Siepel (CU), mevrouw  Klijnstra (VVD) , mevrouw Boutkan (PVV), mevrouw. Luyer 

 

 

Aanvang: 19.00 uur 

Sluiting: 20.45 uur 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 De commissiegriffier meldt de stand van zaken beeldvormende sessie snel 

internet buitengebied op 28 oktober aanstaande. 

Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 2 september 2015  

Toezegging  

Besluit De besluitenlijst van 2 september 2015 wordt conform vastgesteld. 

Commissieadvies Conform. 

Nav wordt geïnformeerd naar de stand van zaken brief over schaliegas waar de 

commissie een CC van zou ontvangen. Portefeuillehouder: deze brief is nog niet 

verstuurd. 

 

5. Inspraakrijp verklaren ontwerp Regioplan en partiële herziening OPF 2006 (thema 

windenergie) 

Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat na afloop van de inzagetermijn het college van GS 

komt met een overzicht van alle zienswijzen. Die zullen worden voorgelegd aan 

de commissie ter bespreking. Ook nodigt hij de commissieleden uit relevante 
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zaken onder zijn aandacht te brengen. 

Commissieadvies De commissie adviseert in meerderheid de ontwerpen inspraakrijp. Tegen 

adviseren: Partij voor de Dieren, PvdA, Groen Links en PVV. 

 

6. Technische aanpassingen beleid en regelgeving Natuur (startnotitie) 

Toezegging  

Commissieadvies Hamerstuk 

 

 

7. Rondvraag 

Toezegging  

Bespreekpunten - Geïnformeerd wordt het gerucht dat andere provincies proberen de 

ruimte bij de PAS voor zichzelf op te eisen. Portefeuillehouder:van die 

mogelijkheid kan geen sprake zijn. 

- Wat is de stand van zaken beeldvormende sessie Haalbaarheidsstudie 

Natuurpark Oostvaarderswold. Griffie: deze is in de tijd verplaatst en 

wordt nu voorzien op 25-11-2015 

- Wat is de stand van zaken van de brief aan staatssecretaris Dijksma over 

fosfaatregelingen en waarom ontbreekt de provincie Flevoland? 

Gedeputeerde: Flevoland zet in op 1 reactie vanuit het IPO.   

 

8. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  20.45   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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