
 

 

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

 
 
 Registratienummer: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Aanwezig: 
VVD: mevrouw Smeels (tot 18:05 uur), de heer Plate en de heer Vulink  
PVV: mevrouw Boutkan (tot 21:30 uur, de heer Jansen (tot 18:00 uur) en de heer Janssen 
CDA: mevrouw Luyer (tot 21:10 uur) en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw Verbeek (tot 18:05 uur)en de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma en de heer Vermeulen (tot 21:20 uur) 
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas en de heer Ferdinand 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse (vanaf 19:00 uur) 
PvdD: mevrouw Vestering 

50PLUS: de heer Boshuijzen (tot 22:05 uur) 

 

Voorzitter: de heer Bouma 

Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 

College van GS: de heer Fackeldey, de heer Rijsberman, de heer Hofstra 

 

Aanvang: 15.30 uur 

 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 

• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Simonse voor deze middag 

in verband met het overlijden van de heer De Wit (oud SGP-Statenlid). 

 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 • Twee Scholieren vertellen meer over het verdiepingstraject van de 

Nationale Jeugd Raad. 

• Gedeputeerde Hofstra meldt dat hij kaarten in ontvangst heeft genomen 

van groep Betrokken Burgers en deze kaarten liggen ter inzage voor de 

Statenleden. 

Daarnaast is deze week een mededeling verzonden over de stand van zaken 

afschot edelherten. 

De herplaatsing van de Konikpaarden uit Oostvaardersveld vindt 

aankomende week plaats. 

De herplaatsing van de Konikpaarden uit Oostvaardersplassen is in 

voorbereiding. 

De begeleidingscommissie Oostvaardersplassen is in gesprek gegaan met 

Code Rood (beweging van actievoerders die zich verenigd hebben). 

Gedeputeerde zegt toe een feitenrelaas te geven met betrekking tot de 

merry en het veulen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 21 november 2018  

Besluit De besluitenlijst van 21 november 2018 wordt conform vastgesteld. 

 

5. DE-on 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

6. Zon op dak 

Toezegging - 

Commissieadvies Enkele wijzigingen in deze motie zijn gewenst. 

 

7. Randstedelijke Rekenkamer Rapport Energieagenda 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

8. Klimaatakkoord 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

9. Financiering Het goede voorbeeld 

Toezegging - 

Commissieadvies Bespreekstuk 

 

10. Masterplan Nationaal Park Nieuw Land 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

11. Agenda Vitaal Platteland 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

12. Monitoring Natuurkwaliteit 

Toezegging - 

Commissieadvies Graag volgende vergadering opnieuw op agenda ivm het stellen van vragen. 

 

13. Vervolg indicatoren 

Toezegging - 

Commissieadvies Niet besproken. Dit onderwerp gaat naar de volgende commissievergadering. 

 

14. Rondvraag 

 • De Provincie heeft niet gevlagd naar aanleiding van de Nashville-verklaring, 

omdat de provincie een regenboogprovincie is en juist verbindend wil zijn. 

 

15. Terugkoppeling Windplan Groen (besloten) 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

16. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur. 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 

Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 


