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Aanwezig: 
VVD: de heer Plate, de heer De Reus en de heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan en de heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal en de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma en de heer Vermeulen 
PvdA: - 
ChristenUnie: de heer Hofstra 
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 Appelman en de heer Meijer 
 
 
Aanvang: 16.15 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Pels en mevrouw De Waal 

vervangt mevrouw Verbeek (SP). 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Besluit Jaarplanning 2018 wordt niet aangepast. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 22 november 2017  
Besluit De besluitenlijst van 22 november 2017 wordt vastgesteld, na aanpassing van 

commissieadvies agendapunt 10 waarin ‘december’ wordt gewijzigd in ‘januari’. 
 
5. Vaststellen besluitenlijst van 22 november 2017 (besloten gedeelte) 
Besluit De besluitenlijst van 22 november 2017 (besloten gedeelte) wordt conform 

vastgesteld. 
 
6. Bespreken en vaststellen Lange Termijn Planning  
Besluit De Lange Termijn Planning wordt vastgesteld. Op verzoek van PvdD wordt in 

maart 2018 de Zienswijze over dieren in de natuur van de Raad van 
Dierenaangelegenheden op de agenda geplaatst. 
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7. Bespreken en vaststellen Lijst van Moties  
Toezegging  
Commissieadvies Af te voeren moties: D13. Motie D16 blijft staan aangezien het onderzoek van 

lichthinder nog niet afgerond is.  
 
8. Bespreken en vaststellen Lijst van Toezeggingen 
Toezegging Lijst wordt volgende vergadering opnieuw geagendeerd. 
Commissieadvies Af te voeren toezeggingen: D19, D23, D26, D69, D71, D75, D78, D79, D80, D81 en 

D82. 
De fractie van de VVD verzoekt de lijst verder op te schonen.  

 
9. Bespreken en vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 
Toezegging  
Commissieadvies Nr. 2 wordt op verzoek van PvdD in maart 2018 op agenda gezet. D66 vraagt nav 

nr. 9 wat wij doen met Agrobosbouw en de vragen die in de brief agrobosbouw en 
het klimaatverbond staan. Dit wordt nagekeken.  

 
10. Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur 
Toezegging Presentaties zijn in de regel de volgende dag via de GO-app en online 

beschikbaar. Gedeputeerde zegt toe dat de presentatie zo spoedig mogelijk 
aangeleverd wordt. 
De heer Appelman zegt toe de informatie mbt waterpeil te ontsluiten. 

Commissieadvies Bespreekpunt voor PS van 24 januari 2018. 
 
11. Stand van zaken Energieagenda 
Toezegging Gedeputeerde zegt toe dat informatie van het Nederlandse Normen Instituut 

opgehaald wordt en maakt deel uit van de informatievoorziening. 
Commissieadvies Energieagenda wordt besproken op 31 januari 2018. 
 
12. Rondvraag 
 - Windpark Blauw staat op 31 januari 2018 op de agenda van de commissie. 

- De begeleidingscommissie komt snel met de financiële verantwoording van de 
Flevotop. 

 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 18:05 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


