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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer C.J. Kok, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. VVD: de 
heer F.A. Achtien, mevrouw M. Smeels-Zechner, 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: mevrouw C. Straatsma 
en de heer S.V. Vrouwenvelder. ChristenUnie: de heer L. Schenk en de heer C. van Veluwen. SP: de heer 
W.F. Mulckhuijse D66: mevrouw Y.B. den Boer. PvdD: de heer C.A. Kielen. 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 De Reus, en mevrouw van Gaal 
 
 

Aanvang: 15.30 uur 
 

1. Opening 

 • Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw de Lely en de heer van der 
Starre. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 De voorzitter doet een mededeling over het vertrek van de heer Oosterveld en 

verwijst de statenleden naar de sessie over het 217a onderzoek.  
 

4. OFGV kennismaking en traject actualisatie beleidskader VTH en jaaropdracht 2023 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld. 

 
5. Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting provinciale coronamiddelen 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe om met een korte memo aan de staten te 

komen over welke initiatieven onder het corona noodfonds zijn gehonoreerd en 
welke afwegingen daar aan ten grondslag lagen.  

Commissieadvies Voldoende beeldvormend behandeld. Het onderwerp kan als oordeelsvorming 
op de agenda van 30 november.  

 
6. Verkenning projectplan windplan west 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld.  

 
7. Motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ 
Toezegging  
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Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld.  
 

8. 100.000+ woningen en stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld.  

 
9. Rondvraag 
 De heer van Slooten vraagt aan gedeputeerde de Reus naar het contact met de 

vereniging dorpsbelangen Tollebeek. De heer de Reus zegt toe om in contact te 
treden met de vereniging en hierover in Q1 een bericht aan de staten te sturen. 

 
10. 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: Beeldvormende sessie RND 23 november 2022 15:30:00, Provincie Flevoland    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2022/23-november/15:30

