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*1972673*
Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 13 oktober 2016

Aanwezig: De dames Luyer (CDA), Papma (D66) en Vestering (PvdD).
De heren Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Ferdinand (ChristenUnie), Laagland (50PLUS), Janssen
(PVV), Miske (GroenLinks), Mulckhuijse (SP), Plate (VVD), De Reus (VVD), Simonse (SGP), Van
Slooten (CDA), Vermeulen (D66) en Vulink (VVD).
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Stuivenberg,

de heer Appelman, de heer Rijsberman

Afwezig: mw. Verbeek en de heren Plate, Pels, Siepel en Boutkan

Aanvang: 18.30 uur
Sluiting: uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Verbeek, de heer Plate, de heer
Siepel en de heer Boutkan
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
De intekenlijst voor werkbezoek Nieuwe Natuur gaat rond. De commissie wordt
gewezen op de voortgangsrapportage die vandaag is verstuurd. U kunt met
suggesties komen voor de bespreking in de commissie van november.
Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 5 oktober 2016
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 5 oktober 2016 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies Conform
5. Programmabegroting 2017
Toezegging
De gedeputeerde zegt toe dat het inmiddels vastgestelde Regioplan Wind aan de
commissie leden wordt gestuurd.
Commissieadvies Bespreekstuk
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6. Energie-agenda en –visie
Toezegging
Commissieadvies De commissie stemt in meerderheid in met uitgangspunten energiebeleid.
Ambtelijk reactie op planning: perspectief energie Omgevingsvisie februarimaart 2017 is leidend. Gedeputeerde: nu geen toezegging over de planning.
Mocht het zo zijn dat er ambtelijk een tijdpad kan worden aangegeven –
binnenkort is een benen-op-tafelsessie daarover - dan kom ik bij u terug.
7. Beschikbaarstelling financiële middelen en kaderstelling Fonds Leefbaarheid Landelijk
Gebied 2017-2019
Toezegging
Na de eerste weging, eerste tender en de beoordeling door de cie. worden de
projecten aan de commissie voorgelegd; de nadere regels zijn door GS vast te
stellen.
Er komt een effectmeting geformuleerd bij de uitwerking van de nadere regels.
De samenstelling van de commissie van deskundigen komt langs bij de
Statencommissie.
Commissieadvies Bespreekstuk namens de PVV

8. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

Vragen over circulaire economie en motie composieten aan gedeputeerde
Appelman.
Vragen over de opvang van egels aan gedeputeerde Stuivenberg.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.57

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.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

