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*2033242*
Besluitenlijst Statencommissie Duurzaamheid van 15 februari 2017

Aanwezig:

VVD: heer De Reus en heer Vulink
PVV: heer Jansen en heer Janssen
CDA: mevrouw Luyer en heer Van Slooten
SP: mevrouw Verbeek en heer Mulckhuijse
D66: de heer Kok (middag), heer Vermeulen
ChristenUnie: heer Ferdinand en heer Hofstra (middag)
50Plus: heer Laagland (avond)
GroenLinks: heer Miske
SGP: heer Simonse
PvdD: mevrouw Vestering
Senioren+Flevoland: heer Boshuijzen (middag)
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Lodders

en de heer Rijsberman

Afwezig: de heren Plate, Pels, Boshuijzen (avond) en de dames Verbeek, Papma, de heer Laagland(middag), de heer Jansen
en mw.Boutkan

Aanvang: 15.30 uur
Sluiting: 21.23uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van mw. Verbeek. mw Papma, de heer
Plate, de heer Boshuijzen, de heer Pels, de heer C. Jansen.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Voorzitter:
Er is voor agendapunt 12 een inspreker: de heer J. van Diepen namens Almeerse
wind.
Er gaat een intekenlijst voor de Statenconferentie van 5 en 6 april rond. De
opkomst is nog zeer summier heb ik begrepen. Ik beveel deze van harte bij u
aan.
Er stond op de Lis van vorige week de notitie Klimaatdoelen. Deze notitie is
vorige week door GS vastgesteld. Zullen we als agendacie. op ons nemen deze te
agenderen voor in de eerstvolgende commissie? Mw. Vestering heeft kennis
genomen van de notitie en verzoekt om agendering.
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De agendacommissie heeft de commissie een email toegestuurd. Het betreft een
verzoek van de Rekenkamer. Een aanbod om een presentatie te komen geven
over het rapport stiltegebieden. De fracties van GL en PvdD verzoeken om
agendering.

Besluit

Mw. Luyer: Over de uitvoering van de aangenomen motie Oostvaardersplassen is
tussen fracties gesproken over de samenstelling. Zij stelt de volgende
deelnemers voor: dhr. Mulckhuijse, mw. Luyer, mw. Boutkan en dhr. Hofstra.
Vanuit de commissie wordt hierop overwegend positief gereageerd. Mw. Luyer
zal voor wat de opdracht/verwachtingen voor de werkgroep betreft hierop
terugkomen.
De fractie PvdD verzoekt om agendering van de notitie klimaatdoelen.
De fracties GL en PvdD verzoeken om agendering van het Rekenkamerrapport. De
commissie verzoekt om een presentatie vooraf.
De mededelingen worden overigens voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 18 januari 2017
Toezegging
-Besluit
De besluitenlijst van 18 januari 2017 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies conform
5. Lange Termijn
Toezegging
Besluit
Bespreekpunten

Planning
--De agendacommissie meldt een aantal ontwikkelingen rondom een aantal
thema’s op de LTP.

6. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 15 februari 2017
Toezegging
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezeggingen D60 en D34 van de lijst af te voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
De commissie adviseert moties D12 en D15 op te nemen op de lijst van door
Provinciale Staten af te voeren moties.
Bespreekpunten
7. Lijst ingekomen stukken commissie Duurzaamheid
Toezegging
Besluit
Besproken
Commissieadvies -8. Bezoek Duurzaamheidswinkel
Toezegging
-Besluit
..
Commissieadvies Het betrof een beeldvormende sessie. De presentaties kunt u terug vinden op de
App.
9. Omgevingsvisie Flevoland, Perspectief Duurzame Energie (beeldvormend)
Toezegging
-Besluit
-Commissieadvies Content met de bespreking in de avond en middag. Ook over de tafeltjessessies
over woningen, bedrijven, zon en goede voorbeelden. Commissie is benieuwd
naar de eerste teksten voor het Perspectief op de bijeenkomst van 29 maart.
Sheets van vanavond graag via de griffie naar de commissieleden.
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10.
Eerste wijziging Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming 2016
Toezegging
-Besluit
Commissieadvies Bespreekstuk 22 maart voor PS
11. Statenvoorstel Vervolgonderzoek Snel internet landelijk gebied Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland
Toezegging
-Besluit
-Commissieadvies Bespreekstuk
12.
Statenvoorstel Opschaling Windpark Jaap Rodenburg Almere
Toezegging
-Besluit
Commissieadvies Bespreekstuk 22 maart voor PS
13.
Rondvraag
Toezegging
-Bespreekpunten -14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.23uur.
Evaluatie commissie
Toezegging
-Besluit
-Commissieadvies Er wordt van het inventariserende gesprek een verslag gemaakt.

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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

