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1.  Opening 
 

       

   
2.  Vaststellen agenda 

 
       

   
3.  Mededelingen 

 
       

   
4.  Vaststellen besluitenlijst van 5 oktober 2016   

  
       

   
5.  Programmabegroting 2017     60 min. 
 (Portefeuillehouders de heer Stuivenberg, Rijsberman en Appelman)  
 II Programmaplan 

 
-Hoofdstuk 2 Landelijk gebied en natuur 
-Hoofdstuk5 Energie, milieu en klimaat  (met DEON), en uitgezonderd OFGV (te 
behandelen bij cie Ruimte)  
-Hoofdstuk 7 Gebiedsontwikkeling: paragraaf 7.0 Inleiding, 7.3 Markermeer – IJmeer en 
7.4 Nieuwe Natuur 
 
Toelichting 
De behandeling van de Programmabegroting in oktober in de commissies  wordt beperkt 
tot bespreking van de financiële kaders. 
De indiening en beantwoording van de technische vragen heeft schriftelijk en in het 
inloop uur technische vragen plaatsgevonden. 
In de commissies worden uitsluitend politiek-inhoudelijke vragen besproken. 
 
 

 

6.  Energie-agenda en –visie (beeldvormend/oordeelsvormend) 120 min. 
 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) 

Toelichting 
Beeldvormend 
U ontvangt bij dit agendapunt verschillende zaken: 
a. Een voortgangsrapportage met een actuele processchets en de planning; 
b. Een presentatie waarin we de denkbeelden van maatschappelijke partijen in 
Flevoland over het energiedossier weergeven, als inhoudelijke basis voor het op te 
stellen energieperspectief en de energieagenda 
Oordeelsvormend 
c.         Gedeputeerde Staten hebben een aantal uitgangspunten bij de 
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Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 18.30 - 23.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  de heer Bouma 
Commissiegriffier:  de heer Kalk  
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Energiedoelstellingen voor 2020 en 2030 vastgelegd. U heeft vorige vergadering van de 
cie. Duurzaamheid besloten deze uitgangspunten oordeelsvormend te willen 
bespreken.  In de bijlage treft u informatie aan over onder meer de definitie, de 
berekeningsmethode en de toedeling van het energieverbruik door sectoren. 

   
7.  Beschikbaarstelling financiële middelen en kaderstelling Fonds Leefbaarheid 

Landelijk Gebied 2017-2019 (oordeelsvormend) 
60 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)  
 Toelichting  

Er ligt een Statenvoorstel voor. Op 13 april is sprake geweest van beeldvorming door de 
Commissie. Op 1 juni is bij de Perspectiefnota motie 7 over dit onderwerp 
aangenomen. GS leggen PS ter besluitvorming de kaderstelling- zowel inhoudelijk als 
financieel -  van het Fonds voor.   

 

 
8.  Rondvraag        
   
9.  Sluiting        
 
Ter Kennisname: 
a.   Lijsten moties en amendementen     
  
b.   Lijst Ingekomen Stukken     
  
c.   LIS Duurzaamheid     
  
 
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/

