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*1983791*
Statencommissie Duurzaamheid van 16 november 2016

Locatie: Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad
Tijd: 19.00 - 23.00 uur
Commissievoorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Vaststellen besluitenlijst van 13 oktober 2016

5.

Lange Termijn Planning

6.

Lijst van moties en lijst van toezeggingen
Het college stelt voor de volgende moties af te voeren: D10 en D13
Het college stelt voor de volgende toezeggingen af te voeren: D33, D57, D58 en D59

7.

Lijst van ingekomen stukken Duurzaamheid

8.

Initiatiefvoorstel Bestuursopdracht Faunabeheer Grote Grazers
(Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)
Toelichting
Initiatiefnemer statenlid de heer Simonse geeft een mondelinge toelichting op het
voorstel. Daarna is gelegenheid voor oordeelsvorming. Het initiatiefvoorstel zal worden
nagezonden.

60 minuten

9.

Technische aanpassing beleid en regelgeving natuur
(Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)
Toelichting
Op 28 oktober 2015 is door Provinciale Staten de startnotitie voor de technische
wijziging van beleid en regelgeving natuur vastgesteld. Op 17 mei 2016 heeft de
Commissie Duurzaamheid gesproken over de ontwerpplannen. Op 7 juli 2016 zijn
Provinciale Staten per mededeling geïnformeerd over de inhoudelijke vragen n.a.v. de
bespreking in de commissie. De ontwerpplannen hebben ter inzage gelegen van 16 juni
t/m 28 juli 2016. Er is gelegenheid voor oordeelsvorming.
Vanwege het niet doorgaan van Oostvaarderswold zijn het Omgevingsplan en de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland hierop aangepast. Deze liggen ter
vaststelling voor. Verder wordt voorgesteld de Structuurvisie Oostvaarderswold en de
Verordening groenblauwe zone in te trekken.
In de voorliggende stukken zijn tevens de reeds door PS genomen besluiten opgenomen.
Er is geen nieuw beleid geformuleerd.

30 minuten
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10.

Voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde
(Portefeuillehouder de heer Stuivenberg)
Toelichting
Er zal sprake zijn van een nazending. Aan met ministerie van Economische Zaken is
verzocht uitstel te krijgen voor een reactie namens PS na de sluitingsdatum van 18-11.
Dat blijkt inderdaad mogelijk tot 8-12. Er is dus op 16-11 gelegenheid voor
oordeelsvorming over de concept-reactie en besluitvorming in PS op 7-12.

30 minuten

11.

Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur
(Portefeuillehouder de heer Appelman)
Toelichting
Verwezen wordt naar de toelichtende memo van de begeleidingscommissie Nieuwe
Natuur. Er zal in de commissie een presentatie plaatsvinden en daarna een bespreking
van de Voortgangsrapportage gelet op de door fracties gestelde vragen. Een deel
daarvan zal in beslotenheid plaatsvinden. De beantwoording van de gestelde vragen
vindt plaats in de vergadering van GS van 8 november. Dus zal sprake zijn van een
nazending voor de commissie onder geheimhouding; de stukken komen beschikbaar
via het kluisje bij de griffie. U wordt daarover separaat geïnformeerd

60 minuten

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de
website: https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland.

