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1.  Opening        
   
2.  Vaststellen agenda        
   
3.  Mededelingen        
   
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 13 april 2016  (Nieuwe Natuur en Aanpak Vitaal 

Platteland) 
       

   
5.  Beeldvormend (19.00 – 21.00 uur): Inputsessie voor inhoud Toekomst 

beeld 2050 en Energieagenda 2030 
   120 
minuten    

 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)  
 Toelichting  

U hebt op 6 april 2016 de startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 
2030 vastgesteld. Als onderdeel van de uitvoering daarvan, willen we met u in gesprek 
(via een aantal werkvormen) over uw ideeën bij het nog op te stellen Toekomstbeeld 
Energie 2050. Deze input van PS combineren we in een latere fase met de ideeën die 
andere partijen in Flevoland hebben bij een Toekomstbeeld Energie 2050. Op basis van 
al deze input maken we een beeldende voorstelling van dit toekomstbeeld, als een 
inspiratiebron en stip op de horizon. Het verwoordt welke maatschappelijke effecten 
wenselijk/belangrijk zijn tijdens de energietransitie en het verbeeldt hoe Flevoland er 
in 2050 uit kan zien op het gebied van energie. De startnotitie “Toekomstbeeld Energie 
2050 en Energieagenda 2030” is toegevoegd. 
 

 

6.  Jaarstukken 2015 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)  
 Toelichting 

Bespreken: Hoofdstukken: 5.0 (Verantwoording op hoofdlijnen); 5.1 (Nieuwe Natuur); 
5.4 (Markermeer/IJmeer); 5.6 (Duurzame energie- en ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland; 5.7 (EU Plattelandsontwikkelingsprogramma) 5.10 (Totale lasten en baten).   
Het accountantsverslag 2015 en de bestuurlijke reactie van GS worden in de commissie 
Bestuur besproken en niet in de overige commissies. 
 

 

7.  Mededeling Implementatie Wet Natuurbescherming  15 minuten 
 (Portefeuillehouder  Stuivenberg)  
 Toelichting:  U bent  in een beeldvormende bijeenkomst op 24 februari 2016 

geïnformeerd over de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de uitgangspunten voor 
implementatie zoals nu verwerkt in de voorliggende mededeling. U spreekt uw mening 
geven over het voorliggende procesvoorstel. De agendacommissie kreeg aanvankelijk  
aangegeven dat het een startnotitie betrof; het college heeft er uiteindelijk een 
mededeling van gemaakt. De agendacommissie heeft besloten het onderwerp kort te 
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8.  Aanvulling bestuursopdracht uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen   30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman)  
 Toelichting 

U bent op 30 maart beeldvormend geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij 
het ministerie van EZ met betrekking tot de aanwijzing van nationale parken van 
wereldklasse. Om in aanmerking te komen voor deze status dient een bidbook medio 
2016 opgesteld te worden. GS stellen voor hiertoe de huidige bestuursopdracht aan te 
vullen.  
 
 
 

 

9.  Mededeling m.b.t. snel internet landelijk gebied – vervolg 2016                15 minuten 
(portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
Toelichting 
Vanuit de commissie wordt verzocht stil te staan  bij de actuele stand van zaken aan de 
hand van de onlangs op de LIS geplaatste mededeling. 
 

       

10.  Situering projecten 'Luierpark' en 'Kroonbos' programma Nieuwe Natuur 30 minuten 
(portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting 
De portefeuillehouder heeft een spoedverzoek tot agendering gedaan. Zie de 
ontvangen memo agendacommissie daarover. Er ligt een statenvoorstel 
oordeelsvormend voor. U wordt gevraagd in te stemmen met de realisatie van de 
Nieuwe Natuurprojecten 'Luierpark' en 'Kroonbos' op locaties buiten de locatie van het 
project ‘Eemvallei-Zuid’ van Staatsbosbeheer. 
 

 

11.  Rondvraag        
   
12.  Sluiting        
 
Ter Kennisname: 
a.  Overzicht LIS Commissie Duurzaamheid      
  
b.  Lijsten van moties en toezeggingen     
  
c.   Lange Termijn Planning     
  
 
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de 
website: https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland. 
  

https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/

