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Aanwezig: De dames Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP) en Vestering (PvdD). 
De heren, Boutkan (PVV), Hofstra (ChristenUnie),  Laagland (50PLUS), Janssen (PVV), Miske 
(GroenLinks), Mulckhuijse (SP), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA), Vermeulen (D66) en, Ten Napel 
(VVD),Vulink (VVD). 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:  de heer Stuivenberg     
 
Afwezig: De heren De Reus, Siepel, Pels, Boshuijzen en mevr. Boutkan 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.15 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering en heet de heer Vulink welkom. 
• Bericht van verhindering ontvangen van   de heren De Reus, Boshuijzen en 

Pels en van mevr. Boutkan.    
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 1.Deelname begeleidingsgroep Europa: de heer Vulink en de heer Hofstra zijn 

bereid toe te treden. 
2. Dossier Wind bijeenkomst 30 maart. Er liggen een aantal stukken ter 
inzage bij de griffie; daar ligt geheimhouding op.   
3. 04-apr 18:00u-19:30u Statenacademie: decentralisatie Natuur in de 
Rietkerkzaal met broodjes 
4. 06-apr 13:30u-17:00u extra cie. Duurzaamheid: Commissiekamer 
Nieuwe Natuur Volgende week volgt de agenda; de stukken worden later 
beschikbaar gesteld. De vragen van een viertal fracties zijn doorgeleid. 
 
De gedeputeerde meldt dat eerder dan 30 juni een nieuwe datum voor het mini-
symposium wordt gezocht. 
De gedepunteerde  

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 3 februari 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 3 februari 2016 wordt conform vastgesteld. 
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Commissieadvies Nav. GL vraagt aandacht voor de opgenomen toezeggingen. De griffie checkt dat. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 16 maart 2016 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie wordt geadviseerd de toezeggingen D19, D30, D41, D47, D50, D51  
van de lijst af te voeren. De commissie besluit D30, D47, D50 en D51 af te voeren 
en de overige te handhaven. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert  de Lijst van Moties conform te handhaven. 

Bespreekpunten       
 
6. Lange Termijn Planning/LIS 
Toezegging  
Besluit  
Bespreekpunten De heer Hofstra verzoekt het onderwerp Duurzaam Gebruik Ondergrond te 

agenderen in de commissie. Ook vraagt hij aandacht voor de 
bodemenergiesystemen. 
De heer Van Sloten, en aansluitend de heer Janssen, vraagt aandacht voor de 
brief vanuit de Noordoostpolder (december) over de windmolens. Hij informeert 
naar de antwoordreactie. De griffie checkt de afdoening. De gedeputeerde meldt 
dat deze is doorgeleid aan de gemeente als eerstverantwoordelijke. 
De griffie meldt dat het Uitvoeringsprogramma Natura 2000 van de LTP is 
gehaald en via een mededeling wordt afgedaan. 

 
7. Oordeelsvormende agendapunten 
a.    Mededeling Inventarisatie Dierenwelzijn   
Toezegging  
Commissieadvies De behandeling volstaat met het oog op de volgende stap. De commissieleden 

hebben diverse suggesties ingebracht. De PvdD overweegt een initiatiefvoorstel. 
  
b.  Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk 
  
 
8. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten -- 
 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.15  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. 

 

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
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Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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