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1.  Opening    
   
2.  Vaststellen agenda        
   
3.  Mededelingen        
   
4.  Vaststellen besluitenlijst van 16 november 2016 

Vaststelling geheim verslag d.d. 16 november 2016    
       

 Toelichting 
Het geheime verslag ligt tot en met 14-12 voor u ter inzage bij de griffie. 
 

 

5.  Rapportage snel internet Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
Middels een mededeling informeerde het college u eerder over het onderzoek. Het 
onderzoek wordt nader toegelicht In de Statencommissie. Een verfijningsonderzoek 
naar de situatie bij de onontsloten recreatiebedrijven is gestart. De uitkomsten hiervan 
zullen eveneens worden gepresenteerd. U krijgt een korte presentatie over het (incl. 
Het verfijningsonderzoek) door de heer D.Yoshikawa van Stratix. Bovendien worden de 
laatste ontwikkelingen ten aanzien van draadloos snel internet toegelicht door de heer 
F. Weening van Greenet. 

 

   
   
6.  Omgevingsvisie Flevoland – Duurzame Energie 30 minuten 
 (Portefeuillehoud er de heer Stuivenberg)  
 Toelichting 

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten opdracht gegeven voor het uitwerken van de 
Perspectieven voor de Omgevingsvisie. Daarbij hebben de Staten aangegeven 
betrokken te willen zijn bij het vervolg. Dat zal onder andere gebeuren door de 
voortgang van de Perspectieven te agenderen in de verschillende Statencommissies.  
De commissie Duurzaamheid is aanspreekpunt voor het Perspectief ‘Energie’ 
(bestuurlijk trekker: gedeputeerde Stuivenberg)  
 
In deze vergadering zult u worden geïnformeerd middels een presentatie over het 
Perspectief duurzame energie. De transitie naar een andere energie is een majeure 
maatschappelijke opgave. De afspraken die in Parijs zijn gemaakt bevestigen dit. 
Iedere Flevolander en iedere Flevolandse ondernemer zal vroeg of laat alleen nog op 
een duurzame manier zijn of haar elektriciteit, warmte en vervoer regelen. De vraag 
is hoe de provincie hen betekenisvol kan helpen met deze stap en daar ruimte voor 
kan maken?  
 

 

 

1999868 

*1999868* 
 
Statencommissie Duurzaamheid van 14 december 2016 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  de heer Bouma 
Commissiegriffier:  de heer Kalk  
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In de komende commissievergaderingen zal verder worden ingegaan op de inhoud van 
de gevoerde gesprekken met onze omgeving en de ambities die hieruit naar voren 
komen. In februari wordt het eindresultaat aan u gepresenteerd. 
 
Deze bespreking volgt op de tatenacademie van 28 november over de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks. 

 
7.  Rondvraag        
   
8.  Sluiting        
 
Ter Kennisname: 
a.  LTP 
  
b.  Lijst  van moties en lijst van toezeggingen 
  
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/

