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Aanwezig: De dames Boutkan (PVV),  Papma (D66), Verbeek (SP) en Vestering (PvdD). 
De heren Hofstra (ChristenUnie),Laagland (50PLUS), Janssen (PVV), Mulckhuijse (SP),  Pels (PvdA), 
De Reus (VVD), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA), Vermeulen (D66) en Vulink (VVD). 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS:  gedeputeerde Stuivenberg , gedeputeerde Rijsberman (Bidbook) 
 
Afwezig: dhr. Miske, mw. Luyer, dhr. Boshuijzen, dhr Boutkan. 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.20 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  mw. Staalman. De heer Korteweg 

komt later. 
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 1. Agenda vitaal platteland: Er komt geen beeldvormend sessie meer voor 

de zomer maar na de zomer. Dat hebben gedeputeerde Stuivenberg en 
agendacommissie besloten. 
2.  Er gaat behalve de presentielijst ook een intekenlijst werkbezoek 
IJsselmuiden en Luttelgeest rond.  
Het betreft oriëntatie op agendapunt  11 van vandaag:  Geothermie Aardwarmte 
Combinatie Luttelgeest. Wij zijn voornemens 31 augustus dat bezoek te plannen. 
De informatie zit achter de intekenlijst. 
3. U heeft gisteren een spoedmededeling van gedeputeerde Stuivenberg 
ontvangen over voortgangsrapportage Toekomstbeeld  energie en energieagenda. 
Dit onderwerp komt in een nader statenvoorstel na het zomerreces opiniërend 
bij de commissie terug 
 

Besluit De mededelingen 1 en 2 worden voor kennisgeving aangenomen. 
De spoedmededeling 3: de commissie roept het college op tempo te maken. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 8 juni plus vervolg op 20 juni 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 8+21 juni 2016 wordt overigens conform vastgesteld. 
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Commissieadvies De heer Hofstra meldt dat dhr. Siepel afwezig was en hijzelf aanwezig namens 

de CU. 
 
5. Lange Termijn Planning 
Toezegging  
Besluit Conform 
Bespreekpunten De griffier wijst erop dat na het zomerreces de info. over het bidbook op een 

laat moment  zal binnenkomen. 
 
6. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 6 juli 2016 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen D24, 28, 35, 40, 41, 46, 48, 49, 55 en 56        
van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motie D14 en D16 op de Lijst van Moties af te voeren. 

Bespreekpunten       
 
7. Lijst ingekomen stukken Duurzaamheid 
Toezegging  
Besluit Conform 
Bespreekpunten  
 
8. Mededelingen Duurzaam gebruik ondergrond en stavaza bodemergiesystemen 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. 
Bespreekpunten Onderuitputting en extra geld rijk, bodem en verduurzaming, kennisontwikkeling, 

wel/niet inhuur, cofinanciering via POP-3, vragen D66 wordt nagegaan, 
archeologische paragraaf, DE-on, noodzaak garantstelling provincie Geothermie  
Het eerdere antwoord over onderuitputting (vraag D66) is toegestuurd (griffie). 

 
9. Notitie Nieuwe Natuur 
Toezegging  
Commissieadvies Beslispunt 1 in de notitie: akkoord 

Beslispunt 2 in de notitie: begeleidingsgroep door de commissie ingesteld met als 
namen mw. Luyer en de heren De Reus, Hofstra en Simonse.  

bespreekpunten Toelichting door de heer De Reus lid van begeleidingsgroep: onafhankelijke, 
heldere rapportage met stoplichtenmodel, filteren rapportages door 
begeleidingsgroep als voorwas voor de commissie, 3 maal een werkbezoek in de 
periode tot eind 2017, samenstelling begeleidingsgroep vandaag nog vaststellen, 
scheiding tussen PS en GS, fracties gaan ook over inhoud in de commissie naast 
de begeleidingsgroep die de voorwas doet 

 
10. Bidboek Nationaal Park 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. 31 augustus Stukken worden een nazending. Het betreft 

beeldvorming. Nieuwsbrief wordt bekeken. 
bespreekpunten Gedeputeerde: uitwerking wedstrijd EZ, na reces bijpraten over de inhoud, 

webformulier met criteria voor invullen van ma. 3000 woorden, vorm van 
bidbook, belangrijkste partners en andere betrokkenen, presentatie volgt nog, 
publiekspresentatie met vloggers. 
Vragen cie.: mediastrategie, rol van achterbannen partijen, niet alleen de 
website, in zomerreces stuur het toe voor ideeën, wat is de weging van het 
stemmen?, nieuwe naam voor gebied, petten van SBB en Natuurmonumenten, rol 
van Lelystad. Antwoord: nieuwsbrief naar de commissie anders dan pas eind 
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augustus. Geen gewogen stemming bij bepalen winnaar. Nieuwland wordt de 
nieuwe naam.  

 
11. Geothermie ACL 
Toezegging -- 
Commissieadvies Voldoende besproken. 
bespreekpunten Stadsverwarming, doorboren van waterlagen en risico’s, geen olie en gas in de 

grond, subsidie of achtergestelde lening, veiligheid, 17 mln. voor boren en 
aanleggen van bovengronds netwerk en financieringsvraagstukken, bewegende 
lagen, scheiden van koud en warm water in relatie tot 30 jaar, smalheid curve en 
steilheid bij Luttelgeest, combinatie van hoog- en laagwaardige warmte, DE-on. 

 
 
12. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten -- 
 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.20 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/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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