Besluitenlijst
Registratienummer:
1960774

*1960774*
Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 31 augustus 2016

De dames Papma (D66), en Vestering (PvdD).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Boutkan (PVV), Hofstra (ChristenUnie), Laagland
(50PLUS), Jansen (PVV), Janssen (PVV), Miske (GroenLinks), Mulckhuijse (SP), Pels (PvdA), De Reus
(VVD), Siepel (ChristenUnie), Simonse (SGP) Vulink (VVD) Hopster (CDA) en Ferdinand
(ChristenUnie).
Aanwezig:

Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: gedeputeerde

Rijsberman, gedeputeerde Stuivenberg

Afwezig: de heer Van Slooten, mevr. Luyer, mw. Verbeek en de heer Plate, de heer Vermeulen

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van mw Verbeek (SP), de heer Van
Slooten (CDA) en mw. Luyer(CDA).
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Er komt een extra beeldvorming plaats op de avond van 14-9 vanaf 19.00
uur over het Bidbook Nieuw Land samen met de raadsleden van Almere en
Lelystad.
Ik breng de uitnodiging voor het bezoek aan Marker Wadden op zaterdag
24 september onder uw aandacht. Het betreft een boottocht naar het rijzende
eiland.
Wij versturen eind deze week de definitieve uitnodiging. Eerder heeft u al een
vooraankondiging ontvangen. De boot is gereserveerd. Er gaat nu een intekenlijst
rond.
Er gaan daarnaast ook intekenlijsten rond voor twee statenacademies. De
eerstvolgende is komende maandag 5-9: een bijspijkerbijeenkomst gebruik van
de IPad.
De tweede is op maandag 19 september: de juridische vraag maar raak show.
Besluit

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 6 juli 2016

Besluitenlijst
Bladnummer

2
Toezegging
Besluit
Commissieadvies

De besluitenlijst van 6 juli 2016 wordt conform vastgesteld.
Conform

5. Bidbook Nationaal Park Oostvaardersplassen inmiddels Nieuw Land (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies Er worden adviezen meegegeven aan het college. Gedeputeerde Rijsberman
heeft een eerste reactie gegeven. 14-9: uiteindelijke presentatie/voorlichting
van de uitkomst van bidbook; er ligt dan al een GS besluit
Discussiepunten Toekomstig beheer, raad van advies, verbinding deelgebieden en totaal
ervaring, vormgeving betalende bezoekers, kostenplaatje irt toekomstige
ontwikkelingen en is dit oud/nieuw geld, ambassadeurs, grootte Nieuw Land
gebied m.n. functie Markermeer, vergezicht bidbook in relatie tot besluiten PS
over beheer, meerwaarde Flevolandse gemeenten, bestaande groen beter
benutten, hoe zit niet conservatief er in praktijk uit, invulling website, centrale
as, spin off in gebied, betrokkenheid bewoners, ontbreken educatief
programma, naamsbekendheid (waar staan we nu, naamgeving Nieuw Land,
6. Mededeling Uitganspunten bij Energiedoelstellingen (beeldvormend)
Toezegging
Commissieadvies Gedeputeerde: toelichting/presentatie in beeldvormingsronde. Voorzitter:
Beeldvormend vandaag en onderwerp komt in oktober oordeelsvormend terug.
Petajoules, vliegbewegingen wat zit daarin, trekken provincies gelijk op met
energieakkoord?, internationale afspraken luchtvaart 10 PJ, compensatie,
berekeningsmethodes, eilandgedrag, mate van zelfvoorzienendheid, bronnen
hernieuwbaar, protocollen, Een aantal vragen (VVD) wordt nog schriftelijk
beantwoord.
7. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

Svz Oostvardersplassen Gedeputeerde: overdrachtsdocument bestuurlijk rond
krijgen begin oktober
Kranten Almere: Hoogte windmolens A27 en beperking – amendement –
Gedeputeerde: Ik ken dat niet.
Werkbezoek van vanmiddag is als geslaagd ervaren.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
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