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*2001956*
Statencommissie Duurzaamheid van 18 januari 2017

Locatie: Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad
Tijd: 15.30 - 22.00 uur (pauze 18.00 – 19.00 uur)
Commissievoorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
NB Agendavoorstel aangepast conform memo agendacommissie;

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Vaststellen besluitenlijst van 14 december 2016

5.

Presentatie Voortgang Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij
Flevoland(DE-on)
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman)
Toelichting
Het betreft een toezegging uw commissie te informeren over stand van zaken DE-on.
Directeur H. de Vries zal in een korte presentatie vertellen hoe het tweede jaar van
DE-on is verlopen. Hij gaat in op de werkwijze, de resultaten en een doorkijk geven
naar 2017.
De bijbehorende stukken zullen begin januari worden nagezonden.

60 min

6.

Informatiemarkt Vitaal Platteland
(Portefeuillehouder de heer Lodders)
Toelichting
De Agenda Vitaal Plateland is vastgesteld in januari 2015. De informatiemarkt is
bedoeld om de commissie te informeren over de stand van zaken bij de Agenda
Vitaal Platteland.
Na een korte introductie over de afgelopen periode is er de gelegenheid om zich te
informeren over de huidige stand van zaken en vooral over de geplande activiteiten
voor het komende jaar.
Hiervoor zijn de agendapunten geclusterd in vier thema’s: landbouw, recreatie &
natuur, bodem & water & archeologie, en mobiliteit & energie.
Er komt begin januari (10-1) een nazending ter ondersteuning van de voorbereiding.

60 min

7.

Afschrift antwoordbrief PS aan gemeenten inzake windpark Zeewolde
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman)
Toelichting
De brief van gemeenten over windpark Zeewolde aan PS (nr. 1979308). GS wordt
verzocht een concept-reactie voor te bereiden. De commissie verzoekt op 16-11 de
brief te agenderen in de eerstvolgende commissie op 14 december alvorens deze te
versturen. GS wordt geadviseerd een briefje te versturen aan de verzender dat de
brief in behandeling is genomen.
14 december is niet gelukt. Afgesproken is in de commissie van 14-12 dat de
commissie van 18 januari een nazending zal ontvangen (10-1 in GS).

30 min
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8. Evaluatie commissie (op deze middag of naar volgende commissie) max
30 min.
Toelichting
Bij de stukken treft u een leidraad aan. Die is door de commissievoorzitters
opgesteld. Een korte evaluatie vindt na de sluiting van de
commissievergadering plaats. De evaluatie wordt uitgevoerd als een
gesprek ‘met de benen op tafel’. Dat betekent zonder publiek, pers en
microfoon.

9. Initiatiefvoorstel faunabeheer Oostvaardersplassen (vanaf 19.00 uur!) 90
min
(Indiener: Statenlid de heer Simonse (fractie SGP)
Toelichting
De initiatiefnemer heeft in de commissie van 14-12 aangegeven het
initiatiefvoorstel op 18-1 te willen agenderen. De behandeling is
oordeelsvormend.

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Ter Kennisname:
a.
LTP
b.

Lijst van toezeggingen en moties

c.

LIS Duurzaamheid

Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag gepubliceerd op de website:
https://secure-flevoland.gemeenteoplossingen.nl/ en op de app PS Flevoland.

