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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate en de heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan en de heer Janssen 
CDA: de heer Van Slooten 
SP: de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma 
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas en 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 Hofstra en de heer Fackeldey 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  mevrouw Smeels, mevrouw Luyer,  

mevrouw Verbeek en de heer Appelman. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 • U was uitgenodigd voor een veldbezoek op 9 juli, maar door te weinig 

aanmeldingen is dit veldbezoek gecanceld. Er kan opnieuw een veldbezoek 
ingepland worden, of we kunnen een beeldvormende ronde agenderen. Wat 
heeft uw voorkeur? 
Reactie: graag in een commissie. 
 

• Graag wijs ik u op de speciale Statenacademie van 10 september over 
waterstof, dat een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. Deze 
keer zijn alle partners van de Flevolandse Energieagenda uitgenodigd en 
prof. dr. Ad van Wijk zal gastspreker zijn. 
Aanmelden is nodig. 
 

• De Begeleidingscommissie P&C begeleidt op dit moment het proces om te 
komen tot indicatoren. Op 23 mei zijn in de integrale commissie de criteria 
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voor indicatoren gedeeld. Over het verloop geef ik graag het woord aan de 
heer Mulckhuijse. 
Ook voor Duurzaamheid zijn indicatoren aangedragen. 
 

• Zoals afgesproken zal gedeputeerde Hofstra ons elke vergadering de laatste 
stand van zaken mededelen inzake de Oostvaardersplassen. 
Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten informeren over nader 
onderzoek naar de mogelijkheden van pre-conceptie om het aantal grote 
grazers te reguleren voordat wordt overgegaan op afschot. 

 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 27 juni 2018  
Besluit De besluitenlijst van 27 juni 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Windplan Groen  
Inspreker: de heer Van Veen  
Toezegging • Gedeputeerde zegt toe (indien mogelijk voor 19 september) inzicht in de 

prognose van de ontwikkeling van de aantallen windmolens en de 
bandbreedte te geven. 

• Gedeputeerde stelt informatie met betrekking tot de MER voor 19 september 
beschikbaar. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
6. Energieagenda 
Toezegging Geen 
Commissieadvies n.v.t.  
 
7. Geothermie 
Toezegging Geen 
Commissieadvies n.v.t. 
 
8. Agenda Vitaal Platteland 
Toezegging • Gedeputeerde zegt toe om de evaluatie Fonds Leefbaarheid, mededeling mbt 

deze evaluatie en afspraken hieromtrent schriftelijk te versturen. 
• Gedeputeerde meldt schriftelijk of de herijking ‘Boer zoekt kans’ 

beschikbaar is. 
• Gedeputeerde komt terug op negatieve effecten schaalvergroting.  

Commissieadvies N.v.t. 
 
9. Rondvraag 
 Geen 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


