PROVI NCI E FLEVOLAN D

Besluitenlijst
Registratienummer:
2141326

Besluitenlijst van de Commissie Duurzaamheid van 18 oktober 2017
Aanwezig:
WD: de heer De Reus en de heer Vulink
PW: mevrouw Boutkan en de heer Janssen
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten
SP: de heer Mulckhuijse
D66: mevrouw Papma, de heer Vermeulen, mevrouw Rötscheid
PvdA: de heer Pels
ChristenUnie: de heer Hofstra
50Plus: de heer Jansen
GroenLinks: de heer Miske
SGP: de heer Simonse
PvdD: mevrouw Vestering
Voorzitter: de heer Bouma
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: de heer Appelman, de héér Meijer en de heer Rijsberman

Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verbeek en de heer
Boshuijzen.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
-Voorzitter: Het recente overlijden van Cebus Korteweg, burgerlid van
GroenLinks, heeft ons allen diep getroffen. In de centrale hal van het
provinciehuls is gelegenheid het condoleanceregister te tekenen. We zullen
Cebus missen. De heer Miske spreekt een dankwoord uit aan de commissie.
- De agendacommissie heeft in overleg met de portefeuillehouder gedeputeerde
Meijer afgesproken dat de Agenda Vitaal Platteland, die deel uit maakt van de
Programmabegroting, op een later moment nog apart zal worden geagendeerd in
onze commissie. De commissie verzoekt om actuele informatie.
Gedeputeerde Appelman een mededeling komt met een mededeling over Nieuwe
Natuur, project Schokland. Het onderwerp komt in de commissie terug op 22-11.
-Gedeputeerde Rijsberman komt met een mededeling over snel internet
buitengebied. Hij wijst daarnaast op de bijeenkomst van 9 november (zie App PS
Flevoland)
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4. Vaststellen besluitenlijst van 28 juni 2017
Besluit
De besluitenlijst van 28 juni 2017 wordt conform vastgesteld.
5. Programmabec'roting 2018
Toezegging
-Toezegging: gedeputeerde Meijer zegt toe dat er voor de commissie op 22
november een Inhoudelijke notitie met voorstellen voor beleid komt over de
Energieagenda ; het bedrag van de 7,3 min. in de begroting 2018 wordt
geoormerkt en vervolgens kan een deel van het geld na 22 november worden
vrijgegeven in PS.
-Er komt nog schriftelijk antwoord op een aantal gestelde vragen respectievelijk
over natuur versterken en natuurbehoud en dat wij op dit moment niet voldoen
aan de Natuurwet (mw. Vestering PvdD), Energie, een toelichting op de tabel op
pagina 47 milieuluchtkwaliteit; praten we hier niet over fijnstof? Waarop is het
gebaseerd? (dhr. Vermeulen, D66), provinciale organisatie energieneutraal: wat
gaat er in 2018 gebeuren om de provinciale gebouwen energieneutraal te krijgen?
Dhr Miske (GL), Dit verzoek is al onder de aandacht gebracht van de ambtelijke
organisatie per email (griffie)
Commissieadvies Voldoende besproken
6. Beeldvorming Ecologisch maatregelen Markermeer
Toezegging
Commissieadvies De presentatie wordt van de agenda gehaald; zal de volgende keer worden
gecombineerd met de oordeelsvorming.

7. Advies commissie over bouwstenennotitie beleidskader beheer Oostvaardersplassen
Toezegging
Commissieadvies De commissie geeft haar advies aan het college van GS voor de
bouwstenennotitie.
8. Rondvraag
CU Brief week 39 over windpark Zeewolde dient te worden geagendeerd.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.53 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

