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Aanwezig: 
VVD: heer Plate, heer De Reus en heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan en heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer  
SP: mevrouw Verbeek en heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma 
ChristenUnie: heer Ferdinand en heer Siepel 
50Plus: heer Laagland 
GroenLinks: heer Miske 
SGP: heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering 
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: de heer Bouma  
Commissiegriffier: de heer Kalk  
College van GS: de heer Rijsberman 
 
Afwezig: de heer Van Slooten, de heer Pels, de heer Vermeulen 
 
 
Aanvang: 13.30 uur 
Sluiting: 15.15 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  de heer Pels en de heer Van Slooten     

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De voorzitter meldt uitnodiging over de Staten Special op 29-3 nen verwijst naar 

de App. 
In mei zal de commissie spreken over de volgende Voortgangsrapportage Nieuwe 
Natuur. De beleidingscommissie is voor het proces vanmorgen bij elkaar 
gekomen. 
 
 

Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 15 februari 2017  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 15 februari 2017 wordt conform vastgesteld. 
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Commissieadvies Conform 
 
5. Notitie Klimaatdoelen 
Toezegging -- 
Commissieadvies Nvt Partijen verschillen van mening over de vraag of de motie is afgedaan. 

Discussie krijgt vervol, ondermeer bij bespreking Perspectiefnota  
 
6. Presentatie Randstedelijke Rekenkamer Stiltegebieden 
Toezegging  
Commissieadvies Betrof een beeldvormende sessie die als voldoende werd beschouwd. 
 
7. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten Boomkap in broedseizoen in gemeente Almere(PvdD). Gedeputeerde Rijsberman 

geeft toelichting op handhavingsbeleid tav kappen van bomen met nesten erin. 
 
8. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 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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