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Aanwezig: 
JA21: mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. VVD: de 
heer F.A. Achtien, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan en 
heer J.M. Keuter. CDA: de heer J. van Slooten en de heer W.H.A. Klink. PvdA: de heer A. Nessar 
GroenLinks: de heer S.V. Vrouwenvelder. ChristenUnie: de heer L. Schenk en de heer C. van Veluwen. 
SP: de heer W.F. Mulckhuijse en de heer J.Cocu. D66: mevrouw Y.B. den Boer PvdD: mevrouw S. Kers 
SGP: de heer J.N. Simonse. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij.  
 
Voorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS:  de heer Appelman, de heer Fackeldey, de heer Hofstra, de heer De Reus, de heer 
Rijsberman en mevrouw C.W. Smelik 
 

Aanvang: 19.00 uur 
 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Kielen, mevrouw Straatsma, 

de heer Oosterveld en mevrouw Dubois. 
 

2. Vaststellen agenda 
Toezegging Gedeputeerde De Reus zegt toe dat de brief die deze week naar minister De 

Jonge gaat over woningbouw enkel over de kwantiteit gaat. Over de kwaliteit 
worden later de voorstellen voorgelegd aan PS. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 De commissie wordt er op gewezen dat er bijeenkomsten zijn op 3 en 12 oktober 

waar voor zij zich kunnen aanmelden.  
 

4. Vaststellen besluitenlijsten van 31 augustus 2022 en 7 september 2022  
Besluit De besluitenlijsten van 31 augustus 2022 en 7 september 2022 worden conform 

vastgesteld. 
 

5. Kaderdocument datacenterstrategie 
Toezegging - Gedeputeerde Appelman zegt toe dat het advies van van Dooren zoveel 

mogelijk wordt meegenomen in de uitvoering van het beleid. 
- Gedeputeerde Appelman zegt toe om in overleg te gaan met gemeenten 

over communicatie en participatie m.b.t. datacenters en dit in volgende 
documenten te verwerken. 

Commissieadvies Het onderwerp wordt als bespreekstuk op de agenda van Provinciale Staten van 
26 oktober geplaatst. Aangekondigde moties en amendementen van 50plus, 
JA21, SGP en PvdD. 
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6. Aanvullende lening DE-on (EEF) 
Commissieadvies Het onderwerp wordt als bespreekstuk op de agenda van Provinciale Staten van 

26 oktober geplaatst. Aangekondigde moties of amendementen van JA21. 
 

7. Aangepast zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon 
Commissieadvies Het onderwerp wordt als bespreekstuk op de agenda van Provinciale Staten van 

26 oktober geplaatst. Aangekondigde moties of amendementen van JA21. 
 

8. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle 
Toezegging De heer De Reus zegt toe om na te kijken of de verslaglegging van de 

gesprekken met maatschappelijke organisaties naar de staten gestuurd kunnen 
worden. 

Commissieadvies De statenleden hebben de gedeputeerde verzocht om te onderzoeken hoe de 
definitieve versie van de verstedelijkingsstrategie als bespreekstuk op de 
agenda van 26 oktober kan komen. 

 
9. Actualisatie routekaart 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk 
Commissieadvies Het onderwerp is niet besproken en wordt opnieuw op de agenda geplaatst van 

de commissies in november.  
 

10.  Standaardagendapunt IPO 
Commissieadvies Voldoende besproken.  

 
11. Rondvraag 
 De PVV stelt een vraag over de toezegging betreffende Nieuwe Natuur die gedaan 

is in september 2021 door gedeputeerde Hofstra. Gedeputeerde Hofstra geeft 
aan dat de toezegging nog steeds staat. 

 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 

 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 28 september 2022 19:00:00, 
Provincie Flevoland 

    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte,-Natuur-en-Duurzaamheid-RND/2022/28-september/19:00/Kaderdocument-datacenterstrategie
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte,-Natuur-en-Duurzaamheid-RND/2022/28-september/19:00/Kaderdocument-datacenterstrategie

