
 

 
  B e s l u i t e n l i j s t  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
VVD: de heer De Reus (vanaf 19:26) en de heer Vulink  
PVV: de heer Janssen 
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: de heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
College van GS:  de heer Rijsberman en de heer Hofstra     
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer De Reus. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Statenacademie over Indicatoren vindt plaats op 9 april. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 31 januari 2018  
Besluit De besluitenlijst van 31 januari 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Bespreken en vaststellen lijst van moties 
Commissieadvies D16 kan afgevoerd worden. 
 
6. Bespreken en vaststellen lijst van toezeggingen 
Toezegging Nieuwe gedeputeerde krijgt suggestie mee inzake D85. 
Commissieadvies D52, D53, D54, D91 en D92 worden afgevoerd. 
 
7. Bespreken lijst van ingekomen stukken  
Commissieadvies - 
 

 

2226065 

*2226065* 
 
 
Besluitenlijst van de Commissie Duurzaamheid van 4 april 2018 
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8. Bespreken en vaststellen lange termijn planning 
Commissieadvies Presentatie over monitoring kwaliteit Flevolandse natuurgebieden en een 

werkbezoek is gewenst. 
 
9. Inventariseren onderwerpen LTP 
Commissieadvies LTP aanvullen met Stand weidevogels, evaluatie besluit bijvoeren grote grazers 

en Natuurbeheer in de breedte. 
 
10. Jaarplan DE-on 
Commissieadvies - 
 
11. Zienswijze over dieren in de natuur 
Commissieadvies Namen van insprekers en teksten zijn aan bundel 4-4 toegevoegd. 
 
12. Rondvraag 
- 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


