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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate (tot 18:00 uur), de heer De Reus (tot 18:00 uur) en de heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan, en de heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal en de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: de heer Hofstra 
50Plus: de heer Jansen 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering (vanaf 19:00 uur) 
Senioren+Flevoland: de heer Jansen 
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
College van GS: de heer Rijsberman en de heer Meijer 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom, waaronder 
enkele insprekers. 

• Mevrouw De Waal vervangt mevrouw Verbeek (SP). 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda (inclusief 3 insprekers) wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 • De presentielijst gaat rond. 

• De voorzitter vraagt aandacht voor de lijst met ingekomen stukken van week 
1 t/m week 4, waaronder de MRA raads- en statenleden conferentie. 

• Met betrekking tot de lange termijn agenda, wordt medegedeeld dat de 
agendacommissie probeert om het onderwerp Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen op de PS-vergadering van 20 juni te krijgen. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 31 januari 2018  
Besluit De besluitenlijst van 31 januari 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Bespreken en vaststellen Lijst van toezeggingen  
Besluit D42, D43, D67, D83, D84 en D86 worden van de lijst afgevoerd. 
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6. Snel internet buitengebied 
Toezegging - 
Commissieadvies Gedeputeerde maakt voorstel waarin toegewerkt wordt naar 100% verglazing. 
 
7. Agenda Vitaal Platteland  
Toezegging Gedeputeerde Meijer spreekt met zijn collega gedeputeerden over regierol bij 

Agenda Vitaal Platteland (inclusief het smarter maken van de agendapunten). 
Commissieadvies Een actuele voortgangsrapportage wordt dit jaar in maart/april en november in 

deze commissie besproken. 
 
8. Windplan Blauw 
Toezegging Alle middelen om te voorkomen dat onteigening moet plaatsvinden worden door 

de gedeputeerde genomen. 
Commissieadvies Hamerstuk met uitzondering van PVV. De fractie van de PVV geeft op tijd aan 

wanneer het toch een hamerstuk kan worden. 
 
9. Energieagenda 
Toezegging De technische en politieke vragen worden schriftelijk beantwoord. 
Commissieadvies Gedeputeerde beantwoordt alle vragen schriftelijk en de 2e termijn wordt naar 

de vergadering van 7 maart verschoven. 
 
10. Inventarisatie onderwerpen 
Besluit Volgende keer komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. 
 
11. Rondvraag 
Besluit Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 
 
 
    

 


