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Aanwezig: De dames Boutkan (PVV), Luyer (CDA), Papma (D66), Verbeek (SP) en Bax (PvdD). 
De heren Boutkan (PVV), Hofstra (ChristenUnie), Laagland (50PLUS), Miske (GroenLinks), 
Mulckhuijse (SP), Pels (PvdA), De Reus (VVD), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA) en Vermeulen 
(D66). 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:    de heren Appelman, Rijsberman en Stuivenberg (bij mededelingen)   
 
Afwezig: De dames: Broen (VVD), Klijnstra-Rippen (VVD) en Vestering (PvdD) en de heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), 
Janssen (PVV) en Siepel (ChristenUnie), 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: uur 21.15 uur 
 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van  mw. Broen (VVD) en mw.Klijnstra-
Rippen (VVD).   
Er gaan diverse intekenlijsten rond.    

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De heer Stuivenberg heeft vier mededelingen: 

- Memo agendacommissie. Commissie Duurzaamheid van 5 oktober naar 13 
oktober, 19.00 uur.  

- 9-3 Klimaatbijeenkomst in de Rietkerkzaal. Voor PS. Uitnodiging volgt. 
De heer Niels van der Schaaf is dagvoorzitter. Er zijn diverse presentaties 
op de deelthema’s. 

- 16 maart werkbezoek Oostvaardersplassen ter plaatse, grote grazers; 
14.00 – 17.00 uur Voor geheel PS. Inleiding De Snoo, Inleidingen dhr Stolp 
, en door de heer Lutten veldbezoek. Er komt een apart werkbezoek voor 
bezoek OVP in kader van Nationaal Park 

- Motie agrarisch natuur en landschapsbeheer(GL)- weidevogelgebied 
Rivierduinengebied via nieuwe beleid voor de jaren 2016 en 2017.  In 
2017-evaluatie voorzien 

- Winddossier. Daar komt een mededeling over met een nader voorstel 
voor een proces van behandeling. 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 6 januari 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 6 januari 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies Conform 
 
5. Beeldvormende agendapunten 
a.      Ecologisch boekhoudsysteem Markermeer-IJmeer  
Toezegging Er wordt toegezegd het Rapport van de Natuur Thermometer Markermeer-IJmeer 

(onderdeel van het Ecologisch Boekhoudsysteem) te verzenden aan de commissie 
leden.(griffie: Is inmiddels toegestuurd via de LIS) 

Commissieadvies Met de presentatie door mw. Van der Vegt is voldaan aan de eerdere toezegging 
(bij begrotingsbehandeling dit najaar) van gedeputeerde Rijsberman.  

  
b.   Oordeelsvormende agendapunten  
   
 Statenvoorstel actualisaties programma- en projectkapitaal en 

beschikbaarstelling werkbudget grondverwervingen (Nieuwe Natuur) 
 

 

Toezeggingen - Er bestaat verwarring over de redactie van de in de stukken opgenomen 
geactualiseerde toewijzingstabel m.n. over Swifterpark. Staat er nu in de 
stukken dat we gaan kopen? Of is het de bedoeling dat sprake is van 
inrichtingskosten of compensatiekosten? De gedeputeerde zegt toe 
daarnaar te kijken. 

- Er komt na de behandeling van het statenvoorstel in PS van 24-2 een 
verdiepende werksessie (periode maart/april en voor het afsluiten van de 
realisatieovereenkomsten) op programma – en projectniveau waarin de 
commissie stilstaat bij de voortgang. De gedeputeerde kan zich verder 
vinden in het verzoek dat tot die tijd er geen onomkeerbare beslissingen 
worden genomen over de 5 projecten waar tijdens deze commissie en de 
beeldvormende bijeenkomst de nodige vragen zijn gesteld. 

- Eemsvallei (Nieuwe Natuur, onderdeel Staatsbosbeheer): de 
gedeputeerde wil – wel op basis van te verifiëren informatie – 
Staatsbosbeheer aansporen op het feit dat er nog geen nader overleg met 
ondernemers heeft plaatsgevonden. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
  
   
6. Rondvraag 
Toezegging GroenLinks stelt vragen over de zienswijze van Vogel- en Natuurwacht Flevoland 

op de aanvraag voor een NB-vergunning voor watersportlocatie nabij 
Houtribsluizen Lelystad in het Markermeer d.d. 15 jan 2016 en de Uitkering 
Escrow Essent. 
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat beide vragen schriftelijk zullen worden 
beantwoord. 

Bespreekpunten GL 
 
7. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.15 uur. 
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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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