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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 31 oktober 2018    
  
5.  Vaststellen Lijst van moties 

 
6.  Vaststellen Lijst van toezeggingen 

 
7.  Voorontwerp inpassingsplan Windplan Groen – oordeelsvormend 

Tijd: 60 min 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
Het voorkeursalternatief is verwerkt in een voorontwerp-rijksinpassingsplan. Hierop is een reactie 
van de Staten gewenst. 
 

8.  Energieagenda – oordeelsvormend 
Tijd: 90 min 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting 
· PS voorstel Expertisecentrum 

Het expertisecentrum heeft als doel om bedrijven en instellingen op weg te helpen die willen 
verduurzamen. Hiervoor wordt de expertise van partners ingezet waarbij DE-on in het 
bijzonder wordt betrokken om dit verder vorm te geven. 
 

· Afwegingskader projecten 
De provincie wil kunnen bijdragen aan projecten van derden. Daarvoor zijn in het Raamwerk 
criteria vastgesteld die als basis voor dit afwegingskader gelden. Het PS-voorstel geeft inzicht 
hoe deze criteria worden doorvertaald naar een subsidieregeling waardoor initiatiefnemers 
ondersteund kunnen worden. 
 

· Statenvoorstel Zon voor asbest 
Om een impuls te geven aan het verwijderen van asbestdaken en opwek via zon is een 
subsidieregeling opgesteld. Deze zal vergelijkbaar zijn met eerdere regelingen. Behalve 
agrarische daken zullen alle daken hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
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9.  Monitoring thermometer Markermeer IJmeer – beeldvormend 
 Tijd: 45 min 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
 Toelichting 

Gepresenteerd wordt welke ontwikkelingen er te zien zijn in de ecologie van Markermeer-IJmeer en 
Marker Wadden. 
 

10.  Nieuwe Natuur Evaluatie en programmaverantwoording – oordeelsvormend 
 Tijd: 60 min 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting 

De evaluatie van het programma Nieuwe Natuur en de programmaverantwoording worden 
gepresenteerd. GS vragen de programmatische aanpak voort te zetten. 
 

11.  Rondvraag 
  
12.  Sluiting 
  
 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering  gepubliceerd.   


