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Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 8 juni 2016 plus vervolg op 20
juni
Aanwezig: De dames Boutkan (PVV, alleen eerste termijn), Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP) en
Vestering (PvdD).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Boutkan (PVV), Hofstra (ChristenUnie), Laagland
(50PLUS), Janssen (PVV), C.A. Jansen (PVV, alleen eerste termijn)), Miske (GroenLinks), Mulckhuijse
(SP), Pels (PvdA), De Reus (VVD), Siepel (ChristenUnie), Simonse (SGP), Vermeulen (D66) , de heer
Van Slooten (CDA, alleen tweede termijn) en de heer Vulink (VVD, alleen tweede termijn).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: gedeputeerde

Stuivenberg

Afwezig: Van Slooten, Vulink (beide bij eerste termijn), C.A. Jansen (bij tweede termijn), mw. Boutkan (bij tweede termijn)

Aanvang: 19.00 uur
Sluiting: 23.00 uur Vervolg tweede termijn op 20 juni om 20.30 uur.
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Vulink en de heer Van
Slooten.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Besluit

De voorzitter meldt dat de werkgroep Nieuwe natuur vandaag bijeen is geweest.
Er volgt een voorstel aan de commissie dat een eerstvolgende keer zal worden
besproken.
De griffier vraagt aandacht voor de LIS. De CU vraagt aandacht voor de
mededeling in week 22 over Nieuwe Natuur (1912567). Verzocht wordt deze te
betrekken bij vervolgactiviteiten van de werkgroep Nieuwe Natuur.
De eerste mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Het verzoek bij de
volgende mededeling wordt genoteerd door de agendacommissie.

4. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2016
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 11 mei 2016 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies Conform
5. Ontwerp technische aanpassing beleid en regelgeving natuur
Toezegging
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Besluit

Er word aan de commissies een termijn (uiterlijk 14/15 juni) voor schriftelijke
reacties voor wensen en bedenkingen gegeven.

Bespreekpunten
6. RRK Onderzoeksrapport Uitvoering op afstand
Toezegging
De voorzitter wijst op aanbeveling 8 van het statenvoorstel en de suggesties
vanuit de commissie. De specifieke invulling van de wijze van
informatievoorziening kan in de commissie Ruimte worden besproken. De
gedeputeerde is daartoe bereid.
Besluit
Hamerstuk
Bespreekpunten
7. Vaststelling de Partiële herziening Omgevingsplan en het Regioplan Windenergie
Toezeggingen
De gedeputeerde zegt een memo van uitleg toe voorafgaand aan de bespreking in
PS op 13 juli over hoe de flexibiliteit in het Regioplan wordt geregeld, in het
bijzonder bij lijnopstellingen. Hierbij wordt ook ingegaan hoe zich dat verhoudt
tot beslispunt 5 en het kaartbeeld dat daar wordt vastgesteld. Bovendien dient
te worden ingegaan op hoe de bevoegdheid om af te wijken is geregeld in het
plan.
De gedeputeerde zegt toe dat een aantal vragen van de VVD voorafgaand aan PS
van 13 juli schriftelijk worden beantwoord (afstemming tussen de beide
structuurvisies en uitsluiten tegenstrijdigheid voor PS behandeling waaronder
gebied onder de Maxima-centrale, 15% rendementseis en rapport Rebel en
Eemmeerdijk).
Gedeputeerde zegt toe dat de natuurvergunningen die worden afgegeven in
kader van de Rijkscoördinatieprocedures aan PS worden verstrekt.
Besluit
Bespreekpunten

Er komt na de eerste termijn van de commissie een extra commissievergadering
voor het vervolg op 20 juni.
Op 20 juni wordt besloten het voorstel bespreekstuk te laten zijn op 13 juli..
De inleidende bijdrage van de gedeputeerde gaat schriftelijk naar de commissie.
Eerste termijn: afwijken van MER, termijn van exploitatie voor molens uit
2012/2013, Houtribdijk, percentage van moleneigenaren die niet meedoen en
gevolgen voor beleid, integrale energieanalyse, ervaringen saneren en opschalen
in juridische zin, afwijkingsmogelijkheden van plan irt landschappelijke
ontwikkelingen die ons inhalen, veiligheid, verlichting, anticipatie op integreren
van structuurschema’s conform de nieuwe wetgeving, Zuidlob Eemmeerdijk,
gevolgen voor Almere, businesscase en beperkte vergunning verruimen,
planschade mogelijkheden, vliegroutes vliegveld en gevolgen voor delen van
plangebied (range), stand van zaken vliegveld voor windplan
(hoogtebeperkingen), ruimte voor lokale mogelijkheden en flexibiliteit,
participatiemogelijkheden, ruimte voor innovatie, haalbaarheid in termen van
dubbeldraaien, Oostrand en Eemmeerkant alternatieve mogelijkheden daar, wat
doet rijk bij niet halen van doelen door provincie, faciliterende rol GS en
maatwerkmogelijkheden bieden, alternatieve mogelijkheden, zonne-energie,
dubbeldraaien op het net en onderzoek daarnaar, resonantie voldoende
onderzocht, NIMBY effect, participatiemogelijkheden, rendabele participatie met
aandacht voor pijnpunten, flexibiliteit tov lijnen met molens, Oosterwold, lijn
A27 schrappen, meer flexibiliteit door oostelijke lijn, plaatsing in natuurgebied,
hoogte molens en kader daarvoor van 120 meter, verlichting en maatwerk, 5 jaar
voor dubbeldraaien, positie van WUR, kleine molen van 15 meter,
rendementsberekening rapport Rebel. Op de vraag volgt een schriftelijke
reactie. Gedeputeerde: vliegveld Lelystad en brief van het ministerie van IenM.
Half negen de 20ste commissie komt de tweede termijn.
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Tweede termijn.
Betrouwbaarheid van electriciteitssysteem, aandacht voor black-outs,
berekeningen over schade vanwege hoogtebeschermingen, situaties in kader van
natuurwetten, Houtribdijk, flexibiliteit Regioplan en uitwisselbaarheid van
deelgebieden. regels provincie voor lijnopstellingen en mogelijkheden voor
afwijken, situatie Luchthaven, projectgebied Zuid, molens langs A27,
Oosterwold, flexibiliteit Middengebied, rechtsongelijkheid tussen RvB en
windeigenaren, Urk en zuiver tekenen, brief Almere en vragen over hoogte van
de windmolens, ‘what if’ de hoogtebeperkingen Luchthaven beperkingen geven?,
ontbreken maximum hoogte van windmolens, ruimte voor verdere discussies in
kader van plan, participatiemogelijkheden, 15 meter in de NOP, 1390 Mw als
doel halen, rendement, flexibiliteit tussen projectgebieden, 102 as-hoogte tenzij
een initiatienemer hoger wil en een uitzondering wil, Rapport Rebel.
Geluidscontouren en PvE, alternatieve mogelijkheden, geluid en verdere merrapportage, verlichting, planschades en gevolgen, cultuur en windmolens,
nachtschades en mogelijkheden voor in plan.
8. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

Vragen GL: Afdoening schriftelijke vragen knobbelzwanen Gedeputeerde: ik heb
daar geen zicht op en neem op mijn conto dat dat verbetert. In het briefje staat
geen onderbouwing. Besluitvorming volgt op 5 juli. Ik ga op zoek naar ene
piepsysteem.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.(tweemaal)

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/

