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Aanwezig: De dames Boutkan (PVV), Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP) en Vestering (PvdD). 
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Boutkan (PVV), Hofstra (ChristenUnie),  Laagland 
(50PLUS), Janssen (PVV), Miske (GroenLinks), Mulckhuijse (SP),  Pels (PvdA), De Reus (VVD), Simonse 
(SGP), Van Slooten (CDA), Vermeulen (D66) en Vulink (VVD). 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:  gedeputeerde Stuivenberg     
 
Afwezig: de statenleden  Plate, Siepel,  Luyer,  Papma 
 
 
Aanvang:19.15 uur 
Sluiting: 20.15 uur 
 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van de statenleden Plate, Siepel,  Luyer en 
Papma 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Geen 
Besluit  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 maart 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 16 maart 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
 
5. Aanpak Vitaal Platteland 
Toezegging -- 
Commissieadvies Vragen over de volgende onderwerpen: het verdere proces na de eerste 8 weken, 

waar staan we nu, Europese regelingen als Leader, POP-3 gelden, regeling Jonge 
boeren, agrarische structuurversterking, kavelruil, 17 agendapunten vitaal 
platteland en kruisbestuiving daartussen. 

 Vervolg: verdere uitwerking vindt geleidelijk plaats. Voor de zomer een 
uitwerking van een behoorlijk aantal van de 17 agendapunten. Eind van het jaar 
een bredere nadere uitwerking zodat er in 2017 uitvoering aan kan worden 
gegeven. De agendacommissie bewaakt met de portefeuillehouder de voortgang. 
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6. Rondvraag 
 - Stand van zaken snel internet buitengebied. Wanneer volgt de 

mededeling? Portefeuillehouder: de mededeling komt donderdag op de 
LIS te staan. 

- Hoe is de route van overdracht grote grazers OVP? Portefeuillehouder: 
ambtelijk van beide kanten is men bezig met een overdrachtsdocument. 
De staatssecretaris zal het moeten bekrachtigen. En daarna komt het 
document naar de Staten. 

 
7. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 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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