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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 27 juni 2018  

 
5.  Windplan Groen (oordeelsvormend) 

120 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
De initiatiefnemers van Windplan Groen (Windkoepel Groen) hebben in samenspraak met de 
betrokken overheden een voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld voor de invulling van het 
projectgebied "Oost" uit het Regioplan Windenergie. Het VKA is een resultante van een 
belangenafweging op het gebied van milieu, techniek, economie en draagvlak. De stuurgroep heeft 
op 20 juni jl. met het VKA ingestemd en tegelijkertijd geconstateerd dat het plan op onderdelen 
afwijkt van het Regioplan Windenergie. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten in te 
stemmen met het VKA en de afwijkingen ter goedkeuring aan Provinciale Staten voor te leggen zodat 
het VKA daarna definitief kan worden vastgesteld en uitgewerkt in een rijksinpassingsplan. Tijdens 
de behandeling van het voorstel zal de initiatiefnemer het VKA presenteren. 
 

6.  Energieagenda 
30 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
Gedeputeerde presenteert de stand van zaken. 
 

7.  Geothermie (beeldvormend) 
 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting:  

Bij geothermie wordt de natuurlijke warmte gebruikt die op grote diepte in de ondergrond aanwezig 
is. In 2017 is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden van geothermie in Flevoland (zie bijgevoegd 
rapport). De stand van zaken in Flevoland wordt in deze vergadering  gepresenteerd.  

  
8.  Agenda Vitaal Platteland (beeldvormend) 
 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting 
 Met de instelling van de Agenda Vitaal Platteland is afgesproken, dat er twee keer per jaar een 

voortgangsrapportage wordt opgesteld en wordt besproken in de commissie Duurzaamheid.  
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Statencommissie Duurzaamheid van 5 sept 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur  
 
Commissievoorzitter:  de heer Bouma 
Commissiegriffier:  mevrouw Goudriaan 
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9.  Rondvraag 

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


