Agenda
Registratienummer:
1962809

*1962809*
Statencommissie Duurzaamheid van 5 oktober 2016

Locatie: Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad
Tijd: 19.30 (!) - 23.00 uur NB Later beginnen vanwege het IPO-congres!
Commissievoorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Vaststellen besluitenlijst van 31 augustus 2016

5.

Overeenkomst Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland,
Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (oordeelsvormend)
(Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)
Toelichting
Doel is een besluit te nemen over het wel of niet uitbreiden van het provinciale
takenpakket met het hebben van de beleidsverantwoordelijkheid over het
dierenwelzijn van de grote grazers in Oostvaardersplassen. Deze verantwoordelijkheid
behelst twee taken: toezicht houden op het beheer van deze grazers en de uitvoering
van een onafhankelijke review naar het beheer van het dierenwelzijn. De uitvoering
van beide taken is in handen van het college van Gedeputeerden Staten. Over de
invulling van beide taken zijn afspraken gemaakt met het ministerie van EZ, die in
nauwe samenspraak met juristen van zowel het ministerie als de provincie zijn
vastgelegd in het overdrachtsdocument. .
In de beeldvormende ronde op 2 december 2015 bent u in kennis gesteld over de
betekenis en consequenties van de overdracht en op 16 maart 2016 is voor u een
excursie naar de Oostvaardersplassen georganiseerd.
Indien uw Staten instemmen met uitbreiding van het provinciale takenpakket, volgt de
mogelijkheid tot eventuele aanpassing van beleid op basis van een te houden
onafhankelijke review naar het beheer van het dierenwelzijn van de grote grazers in de
Oostvaardersplassen.

60 minuten

6.

Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016(oordeelsvormend)
(Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)
Toelichting
Er ligt een Statenvoorstel voor. Bij mededeling van 26 april 2016, nummer 1908855
bent u geïnformeerd over de planning van de besluitvorming. Daarbij is tevens
aangegeven dat bij het opstellen van de verordening uitgegaan wordt van een
technische omzetting van de huidige regelgeving en werkwijze.
Zie daarnaast het memo van de agendacommissie dat is bijgevoegd.

30 minuten
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7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Ter Kennisname:
a.
LIS
b.

Lijsten van moties en toezeggingen

c.

LTP

Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de
website: https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland.

