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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 5 september 2018    
  
5.  Energieagenda 
 Tijd: 30 min. 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting 

Gedeputeerde presenteert de stand van zaken. 
 

6.  Geothermie (oordeelsvormend) 
 Tijd: 30 min. 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting 

De provincie heeft de ambitie duurzame energie te stimuleren, waaronder het toepassen van 
aardwarmte (geothermie). Aan DE-on Flevoland willen Gedeputeerde Staten een extra lening van  
€ 1 miljoen verstrekken. DE-on kan dan deze € 1 miljoen inzetten bij de financiering van het project 
Aardwarmte Combinatie Luttelgeest. 
 

7.  Onteigening Windpark Zeewolde (oordeelsvormend) 
 Tijd: 30 min. 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting 

Dit agendapunt is eerder in deze commissie Duurzaamheid besproken. De zakelijke beschrijving is na 
deze commissievergadering aangepast. De agendacommissie heeft besloten om dit onderwerp 
opnieuw in de commissie te behandelen. 
 

8.  Rapport Oostvaardersplassen De Boerenveearts  
 Tijd: 30 min. 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting 

Naar aanleiding een bezoek op 13 augustus 2018 is het Rapport OVP De Boerenveearts aangeboden 
aan PS. De fractie van de PVV wil graag met de andere leden van PS van gedachten wisselen over de 
inhoud van het rapport en de aanbevelingen die worden gedaan. 
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Statencommissie Duurzaamheid van 26 september 2018 
Locatie:  Provinciehuis (Rietkerkzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 16.30 - 22.00 uur 
 
Commissievoorzitter:  de heer Bouma 
Commissiegriffier:  mevrouw Goudriaan  
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9.  Voortgang beleidskader beheer Oostvaardersplassen 
 Tijd: 120 min. 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting 

De gedeputeerde presenteert de resultaten van de onderzoeken en adviezen.  
De stukken worden zo spoedig mogelijk na de GS-vergadering van 18 september 2018 nagezonden, 
zoals in de mededeling van 7 september is aangegeven. 
 

10.  Rondvraag 
  

11.  Sluiting 
 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

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


