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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 17 mei 2017 

     
5.   Lange Termijn Planning     
 Tijd:   5    
 (Griffie) 
  
6.   Lijst van moties en toezeggingen     
 Tijd:     5  
 (Griffie) 

Toelichting 
Het college stelt voor de volgende moties af te voeren; 
Het college stelt voor de volgende toezeggingen af te voeren: 
 

7.   Lijst Ingekomen Stukken Duurzaamheid     
 Tijd:   5    
 (Griffie) 
  
  
8.  Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen (beeldvormend) 
 Tijd: 60 
 (Portefeuillehouder de heer  Meijer) 

Toelichting 
U wordt door het college van GS beeldvormend geïnformeerd middels twee presentaties. Er vindt ter 
introductie een toelichting plaats op de procesaanpak om vanuit de richtinggevende uitspraken van 
PS te komen tot het uiteindelijk beleidskader, alsmede de samenhang met andere projecten en 
activiteiten. Aansluitend zal Prof. Mr. A.A. (Annelies) Freriks, (opdrachtnemer juridische kader) haar 
bevindingen presenteren. Het betreft een onderzoek in welke mate Europese en landelijk beleid en 
regelgeving ruimte bieden bij de vertaling van richtinggevende uitspraken naar een beleidskader en 
uitvoering, alsmede het vraagstuk inzake bevoegdheden GS/PS.     

  
9.  Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen (oordeelsvormend) 
 Tijd: 90 
 (Portefeuillehouder de heer Meijer) 
 Toelichting 

Het onderwerp staat vandaag eveneens oordeelsvormend op de agenda van de commissie, zodat op 
19 juli in Provinciale Staten de besluitvorming plaats kan vinden. Aan de voorkant is de 

 

2084235 

*2084235* 
 
Statencommissie Duurzaamheid van 28 juni 2017 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  de heer Bouma 
Commissiegriffier:  de heer Kalk  



  A g e n d a  
 

 Bladnummer 

 2 
 

begeleidingswerkgroep ( de statenleden M. Luyer, B. Boutkan, H. Hofstra en F. Mulckhuijse) vanuit 
uw commissie betrokken bij de inrichting van het proces. Van u wordt gevraagd een advies te geven 
op het plan van aanpak en kennis te nemen van ontwikkelingen rondom  de door GS in te stellen. 
 
 

10.  Rapport Randstedelijke Rekenkamer: Natuurlijk bevoegd Onderzoek naar de invulling van de 
provinciale regierol bij natuurcompensatie 

 Tijd:  45     
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting 

Met dit onderzoek hebben we het complexe beleidsveld rond natuurcompensatie inzichtelijk 
gemaakt (onder andere via een Infographic) en zijn de verschillen in rolopvatting tussen de 
Randstadprovincies op het gebied van natuurcompensatie weergegeven in een provincievergelijking. 
Provincies kiezen voor een beknopte rolopvatting (door gemeenten het afstemmen en controleren 
van de compensatiemaatregelen te laten uitvoeren) of een uitgebreidere rolopvatting (door zelf 
meer grip en controle te houden bij het vastleggen, controleren en monitoren van de 
compensatieafspraken). 
Er ligt een statenvoorstel oordeelsvormend voor. De leden van de Randstedelijke Rekenkamer mw. 
Hoenderdos en de heer Van Oostveen zijn aanwezig om eventuele vragen van u te beantwoorden. 
Besluitvorming is voorzien in PS van september 2017. 
 

11.  Verzoek agendering PVV fractie: rapportage Wageningen Bioveterinary Research in kader van 
Nieuwe Natuur 

 Tijd:  45     
 (Portefeuillehouder  de heer Appelman) 
 Toelichting 
 De PVV fractie, heeft n.a.v. de besluitvorming rondom het project Swifterpark i.h.k.v. Nieuwe 

Natuur een rapportage laten opstellen door Wageningen University & Research, afdeling Dierziekten. 
Naar de mening van de PVV, hebben Provinciale Staten over onvoldoende informatie beschikt over de 
risico's voor de aldaar reeds gevestigde bedrijven, en dan met name voor de 2 aldaar reeds 
gevestigde pluimveebedrijven.  
De PVV fractie wil dit rapport betrekken in de discussie hoe Provinciale Staten lering kan trekken bij 
het nemen van besluiten bij dergelijke projecten, met mogelijke risicovolle gevolgen. 
 

12.  Rondvraag 
  

13.  Sluiting 
 
  
Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering  
gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland. 
   


