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*1903781*
Besluitenlijst extra Statencommissie Duurzaamheid van 13 april 2016

Aanwezig: De dames Boutkan (PVV), Luyer (CDA), Verbeek (SP) en Vestering (PvdD).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Boutkan (PVV), Hofstra (ChristenUnie), Laagland
(50PLUS) , Miske (GroenLinks), Mulckhuijse (SP), Pels (PvdA), De Reus (VVD), Simonse (SGP) en Van
Slooten (CDA).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Appelman
Afwezig: de heren Vulink, Plate, Vermeulen, Siepel en mw. Papma,

Aanvang: 16.00 uur
Sluiting: 18.30 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de extra vergadering over Nieuwe Natuur.
• Bericht van verhindering ontvangen van de statenleden Vulink, Plate, Papma
• De SP meldt dat beide leden om 17.00 uur vertrekken.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
-Ik maak u attent op de uitnodiging van woensdag 20-4 over
‘Klimaatdoelstellingen van provincie Flevoland’ van 13.30 – 15.30 uur in de
Commissiekamer; vandaag heeft u een reminder ontvangen, tot vandaag waren
en twee aanmeldingen
-De commissie waardeert de komst van de stadsdichter van Lelystad vanavond in
de commissie.
Besluit

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Oordeelsvormende agendapunten
a. Projecten Nieuwe Natuur
Toezegging
-Er komt binnen enkele weken een voorstel van GS en agendacommissie naar de
commissie hoe het proces, en de betrokkenheid van PS daarbij, naar eind 2017
(heroverwegingsmoment PNN in PS) in te richten. De leerpunten van de sessie
van 6-4 worden daarbij betrokken evenals de suggesties die vandaag in de
commissie zijn gedaan.
-Gedeputeerde zegt toe dat wanneer de taxaties door de 2 taxateurs voor
Swifterpark zijn uitgevoerd die door de Statenleden in vertrouwelijkheid kunnen
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worden ingezien.
-De gedeputeerde onderzoekt in hoeverre het verwijt over de ambtelijke
informatie en de specifieke beschuldiging van de inspreker de heer Mangnus
daarover tijdens zijn inspreken tijdens deze commissie klopt.
De commissie is niet eensgezind. Er is een klein aantal fracties die nu al niet
kunnen leven met een aantal – met name 2 - van de 5 projecten of die projecten
het voordeel van de twijfel geven. Een meerderheid van de commissie is echter
van mening dat de gedeputeerde, mee op grond van de sessie van 6 april, verder
kan met de vervolgstappen voor de 5 projecten binnen het mandaat dat hij al
van PS had ontvangen. Volgens die fracties bevindt hij zich binnen de
afgesproken kaders.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

