
Onderwerp: Memo Agendacommissie Duurzaamheid 
 
 
Inleidend 
Op onze commissie-agenda voor 18-1 staan onderwerpen waarover de agendacommissie u via deze 
memo een aantal nadere concrete voorstellen doet.   
Achtereenvolgens lopen we hieronder met u de verschillende agendapunten bijlangs.  
 
Zoals u weet, via de ontvangen Mededeling van GS van 2 januari, wordt gedeputeerde Stuivenberg 
vanwege ziekte momenteel vervangen door zijn collegae-gedeputeerden.  
U ziet bij ieder agendapunt de vervangend collega-gedeputeerde staan. 
 
 
Agendapunt 5 
Presentatie Voortgang Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland(DE-on)  
(Portefeuillehouder a.i. de heer Rijsberman) 
De stukken treft u hierbij aan; zij worden tevens op de App geplaatst.  
De presentatie door de heer Hage de Vries zult u conform uw wens voorafgaand toegezonden 
krijgen. 
 
Agendapunt 6 
Informatiemarkt Vitaal Platteland  
(Portefeuillehouder a.i. de heer Lodders)  
Ons is bericht dat gedeputeerde Lodders bij deze beeldvorming niet aanwezig is vanwege 
verplichtingen in de andere Statencommissie.  
Op de agenda staat gemeld dat er een nazending komt ter ondersteuning van de voorbereiding. 
Deze treft u hierbij niet aan (zou vanmorgen binnenkomen) maar die zal eveneens op de App 
worden geplaatst. 
 
Agendapunt 7 
Omgevingsvisie Straks onderdeel Duurzame Energie  
( Portefeuillehouder de heer Lodders) 
De agendacommissie stelt voor het advies van de begeleidingscommissie Omgevingsvisie Flevoland 
deels te volgen.  
Het nieuwe voorstel van de begeleidingscommissie luidt: 
1.De tweede beeldvormende ronde (over de voortgang Perspectieven) te verplaatsen van januari 
naar februari. NB De eerste beeldvormende ronde was in december 
2.De derde beeldvormende ronde (over de opbrengst van de Perspectieven) onderdeel te laten zijn 
van het Inspiratiebijeenkomst die eind maart wordt georganiseerd. 
De agendacommissie wil in februari het liefst in onze commissie een discussiestuk en geen volgende 
beeldvormende ronde. 
Dat betekent verder dat wij u voorstellen het onderwerp op de 18de januari van de agenda te halen 
bij gebrek aan een discussiestuk. 
In plaats van dit agendapunt stelt de agendacommissie voor om  agendapunt 9 (zie hierna) tijdens 
de middagveragdering op 18-1 aan de orde te stellen. 
 
Agendapunt 9 
Afschrift antwoordbrief PS aan gemeenten inzake windpark Zeewolde  
(Portefeuillehouder a.i. de heer Rijsberman)  
Het statenvoorstel m.b.t. afdoening brief door PS over windenergie ligt nu voor. Zie tweetal 
bijlages hierbij. 14 december is bespreking in uw commissie niet gelukt. Afgesproken is in de 
commissie van 14-12 dat uw commissie van 18 januari  een nazending zal ontvangen (10-1 in GS).  
Behandelvoorstel: U kunt instemmen met de brief of voorstellen in de commissie doen tot 
wijziging. Als u overeenstemming hierover bereikt kunt u komen met amendementen in PS van 9-2. 
 
Evaluatie commissie 
Na de sluiting van de commissie staat nu op de agenda: Evaluatiemoment commissie m.b.v. 
bijgevoegde leidraad 
Mocht er nog tijd zijn voor deze evaluatie dan stelt de agendacommissie u voor dat in het 
middaggedeelte ipv op het eind van de commissievergadering te doen. 



Blijkt dat niet te kunnen dan  verschuiven wij het onderwerp alsnog naar de commissie van februari 
 
Agendapunt 8 
Initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen 
(Portefeuillehouder a.i. Gedeputeerde Rijsberman) 
De agendacommissie wil dit onderwerp op de avond bespreken. Aanvang vanaf 19.00 uur. De 
initiatiefnemers krijgen 2 minuten gelegenheid hun voorstel toe te lichten. 
 
Gelet op het soort initiatiefvoorstel dat voorligt en het voorstel van de initiatiefnemers  aan GS met 
de richtinggevende uitspraken de komende maanden aan de slag te gaan komt de gedetailleerde 
inhoudelijke discussie bij u terug. De agendacommissie stelt u voor  de eigen bijdrage van de 
fracties te beperken tot maximaal 3 minuten in de eerste termijn en voor de tweede termijn 
maximaal 2 minuten. U kunt zich beperken tot de hoofdlijnen van het voorstel inclusief  bijlage en 
suggesties doen voor de richtinggevende uitspraken. De initiatiefnemers hebben aangegeven geen 
behoefte te hebben aan beeldvorming vooraf en de agendacommissie heeft die lijn overgenomen. 
Nogmaals het gaat om een initiatiefvoorstel dat u GS laat uitwerken. 
 
 
Insprekers 
Inmiddels hebben zich 3 insprekers  aangemeld. Mochten er zich meer melden dan stelt de 
agendacommissie in de geest van ons Reglement van Orde het volgende voor: 
-Tot 4 sprekers: maximaal 5 minuten per spreker (totaal maximaal 20 minuten) 
-Tot 8 sprekers: maximaal 4 minuten 
-Boven de 8 sprekers: maximaal 3 minuten. 
 
Alle sprekers krijgen aaneensluitend het woord. 
Aansluitend krijgen de 12 fracties maximaal 1 minuut per fractie als zij dat wensen voor evt 
verhelderende vragen. 
Nogmaals het gaat om het initiatiefvoorstel dat u GS laat uitwerken 
 
Aansluitend na de gestelde vragen door de fracties krijgen de insprekers maximaal 1 minuut per 
vraag voor beantwoording voor  de aan hen gestelde vraag/vragen. 
Natuurlijk blijft er zoals te doen gebruikelijk gelegenheid om de eigen bijdrage schriftelijk bij PS 
en commissie onder de aandacht te brengen. De griffie zal dat bevorderen. 
 
De agendacommissie wil echt voorkomen dat het nachtwerk voor ons gaat worden. Wij starten onze 
commissie immers al vanaf 15.30 uur. Ons voorstel vormt een mooie balans tussen te kort en te 
lang. 
De inhoudelijke discussie kan nog volop verder worden gevoerd bij het uitwerkingsvoorstel door GS. 
 
 
De op de agenda nog genoemde presentatie door Staatsbosbeheer is in dit stadium ook niet/ nog 
niet nodig.  
De initiatiefnemer kan daar als zij dat wenst dat nader toelichten.  
 
Tot slot.  
De agendacommissie stuurt u deze memo om te voorkomen dat er geen (uitgebreide) discussie 
meer over deze voorstellen ontstaat in de commissie Duurzaamheid op 18-1. 
Indien u dus toch nog dringende zaken onder onze aandacht wilt brengen verzoeken wij u dat 
uiterlijk maandag 16 januari voor 12.00 uur te doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de agendacommissie Duurzaamheid 
 
Wobbe Bouma  
Renzo Kalk 
 


