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Besluitenlijst van de Commissie Duurzaamheid van 17 mei 2017

Aanwezig:
VVD: de heer Plate, de heer Vulink
PVV: mevrouw Boutkan, de heer Boutkan, de heer Jansen en de heer Janssen
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten
SP: mevrouw Verbeek en de heer Mulckhuijse
D66: mevrouw Papma en de heer Vermeulen
ChristenUnie: de heer Hofstra
50Plus: de heer Laagland (later)
GroenLinks: de heer Miske
SGP: de heer Simonse
PvdD: mevrouw Vestering
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Appelman, de heer Meijer en de heer Rijsberman
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Pels, de heer Laagland (komt
later)

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
Voorzitter: er komt een extra commissie Duurzaamheid op 31 mei 2017 vanaf
19.00 uur.
Voorzitter: de evaluatie van de Statencommissies is recent besproken in het
seniorenconvent; na bespreking in voorzittersoverleg komt de agendacommissie
hierop bij u terug
Voorzitter: een tweetal intekenlijsten voor een statenacademie Water en een
bijeenkomst Actieprogramma Bodem en Water gaan rond.
Mededeling gedeputeerde Meijer: er komt een mededeling richting PS over stand
van zaken windpark Zeewolde (mee n.a.v. vragen van SGP over LIS stuk hierover)
Vanuit de fracties van CU en SP worden vragen gesteld over resp. de mededeling
energietransitie en aan voorkant betrekken van PS en over de mededeling POP 3
en de beschikbaarheid van financiën op de langere termijn. Gedeputeerde Meijer
beantwoordt deze met respectievelijk ‘ik kom hierop terug’ en ‘ik kom hierover
met u te spreken’.
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4. Vaststellen besluitenlijst van 22 maart 2017
Besluit
De besluitenlijst van 22 maart 2017 wordt conform vastgesteld.
5. Jaarstukken
Toezegging

Commissieadvies

-Aantal vragen (D66) technisch van aard worden schriftelijk beantwoord.(NB Door
griffie doorgestuurd)
-De gedeputeerde zegt toe dat de discussie over het gebrek aan indicatoren in de
jaarstukken en het gebrek aan actualiteit van de cijfers (2015) worden
meegenomen naar de werkgroep intervisie.
Voldoende besproken voor behandeling in PS op 7 juni aanstaande

6. Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur
Toezegging
•
In de VORAP (p16)wordt gesproken over risicoregisters die per project
worden opgesteld (en bij de besluitvorming over een realisatie-overeenkomst
worden betrokken).Toegezegd is die risicoregisters per project toe te voegen aan
de volgende VORAP
•
Naar aanleiding van de bespreking van het kaartje programmavermogen
voormalig OVW: toegezegd is een kaart aan PS te sturen met daarop inzichtelijk
gemaakt welk deel (ook in een percentage aan te geven) van het voormalig
grondeigendom inmiddels is ingebracht in projecten, danwel
verkocht/teruggeleverd.
•
Oosterwold: toegezegd is een kaart aan PS te sturen met (indicatief)
aangegeven waar de 100 ha Eemvallei zullen gaan landen.
Commissieadvies Voldoende besproken. De voorzitter concludeert dat er richting najaar zoals in de
presentatie werd aangegeven een heroverweging plaatsvindt. Daartoe zal de
begeleidingscommissie binnenkort, voor de zomer, bijeen komen om het proces
daarvoor nader af te stemmen
7. Agenderingsverzoek PvdD: mededeling gedeputeerde Rijsberman in PS mbt wijziging bijlage
3 Verordening wet Natuurbescherming
Toezegging
Commissieadvies Voldoende besproken. Het aangekondigde initiatief van de PvdD wordt
afgewacht.
8. Versterking van de samenwerking NMFF, IVN Flevoland, Landschapsbeheer, Flevolandschap
Toezegging
Conclusie voorzitter. De gedeputeerde zegt toe erop toe te zien via wederzijdse
gesprekken met de natuurorganisaties op de nieuwe samenwerkingsvorm en de
gestelde doelen via de bestaande subsidierelaties.
De heer Gielen: Er volgt een uitnodiging voor de groene vrijwilligersdag in het
vierde kwartaal 2017 van de kant van de gezamenlijke natuurorganisaties.
Commissieadvies

Voldoende besproken.

9. Activiteiten Agenda Vitaal Platteland 2017 (de heer Lodders, ruimtelijke insteek en de heer
Meijer, coördinerend gedeputeerde)
Toezegging
Commissieadvies Samenvatting voorzitter. Procesvoorstel/toezegging gedeputeerde Meijer : ik
houd u structureel op de hoogte van de agenda vitaal platteland 2 keer per jaar,
dit jaar al 3 keer en de prioritering van de fracties wordt meegenomen richting
de overige collegeleden.
10. Rondvraag
Mw. Vestering: Diefstal van ganzenjongen door Fransen in de OVP. Voldoende
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BOA’s hiervoor? Gedeputeerde: gesproken met de organisatie, contact nodig met
SBB hierover, toezegging: op korte termijn volgt hierover nader bericht
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.51 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

