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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Smeels Zechner, de heer Plate en de heer Vulink  
PVV: de heer Boutkan, de heer Janssen en de heer Jansen 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek en de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Laagland 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering 
Senioren+Flevoland: - 
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
College van GS: de heer Appelman, de heer Hofstra en de heer Rijsberman 
 
 
Aanvang: 13.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  mevrouw Boutkan. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda (met uitzondering van agendapunt 8) wordt conform 

vastgesteld, waarbij de bespreektijd over twee ronden 20 minuten wordt. 
 
3. Mededelingen 
 • Op 2 juli gaat de Statenacademie over de Omgevingswet en Opgavegericht 

werken. Graag aanmelden voor 28 juni 12:00 uur. 
• Op 9 juli is er een veldbezoek over de monitoring van de kwaliteit van de 

Flevolandse natuurgebieden. Inschrijven kan tot uiterlijk 3 juli. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 6 juni 2018  
Besluit De besluitenlijst van 6 juni 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Lijst van moties en toezeggingen      
Besluit De lijst van moties conform vastgesteld. 

Op de lijst van toezeggingen worden D85, D88, D93, D96 en D97 worden 
afgevoerd. 

 
6. Lange termijn planning      
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Toezegging - 
Commissieadvies - 
 
7. Lijst van ingekomen stukken      
Toezegging - 
Commissieadvies - 
 
8. Medefinanciering aanleg glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland (Besloten) 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
9. Windplan Blauw      
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat er voor 11 juli schriftelijk antwoord gegeven 

wordt op de vraag waarom niet gekozen is voor een andere plaats van een 
windmolen dicht bij het Swifterbos, om bezwaarmakers tegemoet te komen. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
10. Raamwerk Opgave Duurzame energie      
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
11. Keuzenotitie Het goede Voorbeeld – Omgevingsvisie opgaven Duurzame Energie en 

circulaire Economie  
Toezegging … 
Commissieadvies Hamerstuk 
 
12. Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen      
Toezegging • Gedeputeerde geeft feitenrelaas met betrekking tot de gebeurtenissen met 

de merry en de brandweer; 
• Gedeputeerde gaat in op rechtszaak tegen SBB waarbij GS is afgeweken;  
• Gedeputeerde reageert schriftelijk op de review en de onderbouwing; 
• Gedeputeerde antwoordt voor 11 juli op vragen die deze week gestuurd 

worden. 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
13. Rondvraag 
  
 
14. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


