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Aanwezig: 
VVD: heer Plate, heer De Reus en heer Vulink  
PVV: heer Boutkan, heer Jansen en heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer en heer Van Slooten 
SP:  heer Mulckhuijse en mw. De Waal 
D66: mevrouw Papma en mw. Rötscheid 
PvdA: heer Pels 
ChristenUnie: heer Ferdinand en de heer Hofstra 
50Plus: heer Laagland 
GroenLinks: heer Miske 
SGP: heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS: de heer Lodders en de heer Rijsberman 
 
Afwezig:  
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen, de heer Vermeulen en mw. Verbeek 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
Sluiting: 22.39 uur 
 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen, 
mw. De Waal vervangt mw. Verbeek, mw. Rötscheid vervangt de heer Vermeulen 
 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 - De commissie heeft deze week via de email het programma voor bezoek aan de 

Duurzaamheidswinkel op 15-2 ontvangen.. 
2. Er gaat een intekenlijst rond voor een atelier op 23 januari. Volgende week is 
de atelierweek Duurzame Energie. De 23ste is de startbijeenkomst. Er zijn 
interessante sprekers. Het programma zit bij de intekenlijst. Houdt u App ook in 
de gaten voor de verdere activiteiten. 
Gedeputeerde Rijsberman: er komt de eerstvolgende commissie in februari een 
voorstel snel internet buitengebied 

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 14 december 2016  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 14 december 2016 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies  
 
 
5. Presentatie Voortgang Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland(DE-on) 
Toezegging  
Besluit Er komt volgend jaar wederom een vervolg. Dit zal worden opgenomen in de 

LTP. 
Bespreekpunten       
 
6. Informatiemarkt Vitaal Platteland 
Toezegging  
Besluit Er komt een vervolggesprek in de commissie van mei 2017. De agendacommissie 

nodigt fracties uit te komen met ideeën voor (nieuwe) onderwerpen. De 
agendacommissie overlegt met de gedeputeerde over een nader voorstel.  

Bespreekpunten  
 
7. Afschrift antwoordbrief PS aan gemeenten inzake windpark Zeewolde 
Toezegging  
Besluit Bespreekstuk in PS van 9-2 
Bespreekpunten  
 
8. Evaluatie commissie 
Toezegging  
Besluit Verplaatsen van dit agendapunt bij gebrek aan tijd naar 15-2 
Bespreekpunten  
 
9. Initiatiefvoorstel  faunabeheer Oostvaardersplassen 
Toezegging  
Besluit Bespreekstuk  
Bespreekpunten  

 
 

 
10. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten -- 
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  22.39 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 

 

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
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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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