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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Smeels, de heer Gijsberts en mevrouw Klijnstra (vanaf 19:39 uur) 
PVV: mevrouw Boutkan, de heer Jansen, de heer Janssen (tot 19:00 uur) en de heer Boutkan (vanaf 
22:30 uur) 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek en de heer Mulckhuijse  
D66: de heer Vermeulen (tot 19:00 uur), mevrouw Rotsscheid (vanaf 19:00 uur) en mevrouw Papma 
(vanaf 19:00 uur)  
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas en de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Laagland (vanaf 19:00 uur) 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: mevrouw Vestering 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen (tot 19:00 uur) 
 
Voorzitter: de heer Bouma 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
College van GS: de heer Rijsberman, de heer Hofstra en de heer Fackeldey 
 
 
Aanvang: 16.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Vulink en de heer Plate. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 • Via een nieuw formulier kunnen burgers vragen stellen die door Statenleden 

geadopteerd kunnen worden; 
• Twee marktpartijen hebben aangegeven dat ze de aanleg van een 
glasvezelnetwerk binnen oostelijk en zuidelijk Flevoland zelf willen financieren; 
• De Begeleidingscommissie Nieuwe Natuur is weer op sterkte. De 
commissieleden zijn mevr. Luyer en de heren Simonse, Bouma, Vulink en 
Mulckhuijse. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 5 september 2018  
Besluit De besluitenlijst van 5 september 2018 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Energieagenda 
Toezegging - 
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Besluitenlijst van de Commissie Duurzaamheid van 26 september 2018 
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Commissieadvies Op 31 oktober zal vanaf 19:00 uur (na integrale commissie) gesproken worden 

over de energieagenda in een extra commissie Duurzaamheid. 
 
6. Geothermie 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 
 
7. Onteigening Windpark Zeewolde 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 
 
8. Rapport Oostvaardersplassen De Boerenveearts 
Toezegging Rapport wordt meegenomen voor de invulling van de Lange Termijn monitoring. 
Commissieadvies - 
 
9. Voortgang beleidskader beheer Oostvaardersplassen 
Toezegging Alle gestelde vragen van PvdD worden schriftelijk beantwoord en in cc naar alle 

Statenleden verzonden. 
PS worden geïnformeerd over actuele telgegevens die rond 15 november 
verwacht worden. 

Commissieadvies - 
 
10. Rondvraag 
 - 
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23:37 uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


