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Besluitenlijst van de Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 4 maart 2020
Aanwezig:
FvD: de heer A.K. de Lange en de heer J.P. Thomassen. VVD: de heer J.J. de Haan en de heer J.H. van
Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan. GroenLinks: mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder.
CDA: de heer J. van Slooten en de heer W.H.A. Klink. PvdA: de heer A. Nessar. ChristenUnie:
mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. Mulckhuijse. 50PLUS: de heer P.A. van der Starre. D66:
mevrouw Y.B. den Boer. PvdD: mevrouw L. Vestering. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A.
Khedoe.
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan
College van GS: de heer Fackeldey en de heer Appelman
Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
• Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van den Berg (GO) en
mevrouw Dubois (PvdA).
• De heer Hofstra deelt ihkv het stikstofdossier het volgende mee:
1) het college heeft een voorstel aangenomen om middelen vrij te geven voor
een gebiedsgerichte aanpak;
2) het college heeft een stappenplan voor een gebiedsgerichte aanpak
vastgesteld;
3) op maandag 16 maart bent u uitgenodigd voor een bijeenkomst om de
voortgang van het stappenplan te bespreken. Daarnaast is een tweede en
derde briefing onder voorbehoud op 6 en 29 mei gepland. De gebiedsgerichte
aanpak wordt beeldvormend besproken;
4) afgelopen maandag is een presentatie van het RIVM in het provinciehuis
geweest. De presentatie wordt zsm vrijgegeven.
4. Afdoening Lijst Moties
Toezegging
Commissieadvies De volgende toezeggingen kunnen worden afgevoerd: I11 en I20.
5. Afdoening Lijst Toezeggingen
Toezegging
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Commissieadvies

De volgende toezeggingen zijn afgevoerd: I10, I16, I18, I19, I21, I56, D36, E74,
E75 en E88.

6. Gelegenheid om gehoord te worden over een partiële herziening van het Rijksinpassingsplan
Windpark Zeewolde
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk
7. Mandatering GS in kader planologische procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
8. Rondvraag
•
•
•
•
•
•
Toezeggingen

•

•
•

9. Sluiting

SGP: Graag meer feeling met CDO; dit wordt via een agenderingsverzoek
aangevraagd.
GL: Graag ook een beeldvormende sessie met het platform Circulaire
economie. Hiervoor kan een agenderingsverzoek ingediend worden bij de
procedurecommissie.
SGP: Graag ook een sessie met de Groene Rekenkamer. Ook hiervoor kan een
agenderingsverzoek ingediend worden bij de procedurecommissie.
PvdD: Kan de gedeputeerde in gesprek gaan met SBB om omliggende
beschuttingsbossen van Oostvaardersplassen open te stellen voor met name
heckrunderen en te sluiten voor het publiek?
SGP: Kan de gedeputeerde aandacht geven aan de verzwakte dieren in relatie
tot bijvoeren?
SGP: Graag een aparte discussie over de wenselijkheid van de heckrunderen
in de Oostvaardersplassen.
De gedeputeerde zegt toe zo spoedig mogelijk een reactie te geven op het
verzoek in gesprek te gaan met SBB om omliggende beschuttingsbossen van
Oostvaardersplassen open te stellen voor met name heckrunderen en te
sluiten voor het publiek.
De gedeputeerde zegt toe aandacht te hebben voor verzwakte dieren in
relatie tot bijvoeren.
De gedeputeerde zegt toe zo spoedig mogelijk een reactie te geven op een
aparte discussie over de wenselijkheid van de heckrunderen in de
Oostvaardersplassen.

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.

