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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Smeels (tot 20:55 uur), de heer Plate en de heer Vulink  
PVV: de heer Jansen, de heer Janssen (tot 18:00 uur) en de heer Boutkan 
CDA: mevrouw Luyer en de heer Van Slooten 
SP: de heer Mulckhuijse  
D66: mevrouw Papma (tot 18:00 uur) en de heer Vermeulen (tot 18:00 uur) 
PvdA: de heer Pels 
ChristenUnie: mevrouw Strating-Baas en de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Laagland (tot 18:00 uur) 
GroenLinks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: - 

Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen (tot 21:30 uur) 

 

Voorzitter: de heer Bouma 

Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 

College van GS: de heer Fackeldey 

 

 

Aanvang: 15.30 uur 

 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 

• Bericht van verhindering ontvangen van mevr. Vestering en mevr. Verbeek. 

 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 Gedeputeerde Fackeldey heeft mededeling over Duurzame mobiliteit. In februari 

2019 wordt een vervolgmededeling gedaan. 

Gedeputeerde Hofstra informeert de commissieleden over de stand van zaken 

inzake het MC Zuiderzee en de Oostvaardersplassen. Hij zegt toe de 

commissieleden op korte termijn (mbt Oostvaardersveld) én uiterlijk in februari 

(mbt het kerngebied) te informeren inzake de verplaatsing van de Konickpaarden 

over aantallen, de gebieden waarnaar uitgeplaatst wordt, welke vorm van 

beheer daar gevoerd wordt en door wie dit wordt uitgevoerd. 

Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat hij zijn mededeling op schrift aan de 

commissieleden doet toekomen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 31 oktober 2018  

Besluit De besluitenlijst van 31 oktober 2018 wordt conform vastgesteld. 

 

5. Vaststellen Lijst van moties 
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Toezegging - 

Commissieadvies Meerdere moties worden afgevoerd. Graag een vervolg op motie D19. 

 

6. Vatstellen Lijst van toezeggingen 

Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe de uitkomst van de gesprekken met de OFGV 

aan de Staten mede te delen, zodra de gesprekken over de totale inzet OFGV 

afgerond zijn. 

Commissieadvies Meerdere toezeggingen worden afgevoerd. D63 en D107 worden niet afgevoerd. 

Graag stand van zaken bij D87 en D100 mededelen. 

 

7. Voorontwerp inpassingsplan Windplan Groen 

Toezegging - 

Commissieadvies Bespreekstuk 

 

8. Energieagenda 

Toezegging - 

Commissieadvies Expertise centrum: hamerstuk 

Bestemmingsreserve: hamerstuk 

Afwegingskamer projecten: hamerstuk 

Zon voor asbest: hamerstuk 

 

9. Monitoring thermometer Markermeer IJmeer 

Toezegging - 

Commissieadvies - 

 

10. Nieuw Natuur Evaluatie en programmaverantwoording 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat er een schriftelijk feitenrelaas over 

Oostkant Dronten verstrekt wordt, inclusief beschikbaarheid van de Tarponweg. 

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat onderzocht gaat worden of participatie 

van de groep jonge ondernemers en omwonenden van de Oostkant Dronten 

binnen het bestaande project mogelijk is. 

Commissieadvies Bespreekstuk 

 

11. Rondvraag 

 De heer Miske vraagt naar stand van zaken samenstelling stuurgroep RES. De heer 

Rijsberman neemt deze vraag mee naar de gedeputeerde Fackeldey. 

 

12. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 

 

 

 

 

 

Noot: 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 

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

    


