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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 

  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vervolg Heckrunderen – Oostvaardersplassen deel I  
 Tijd: 75 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman (niet aanwezig als spreker)) 
 Toelichting: 

Tijdens deze beeldvorming worden de Staten geïnformeerd door externe experts over de uitvoering 
van het huidige beleid. In drie blokken kunnen technische vragen worden gesteld aan de aanwezige 
experts. Het betreft achtereenvolgens staatsbosbeheer, de dierenarts van staatsbosbeheer en de 
toezichthouder.  
 

5.  Vervolg Heckrunderen – Oostvaarderplassen deel II  
 Tijd: 75 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

 Toelichting: 
 Tijdens deze beeldvorming kunnen de Staten informatie verkrijgen over de kwaliteit van het beleid. 

Uit een uitvraag onder statenleden komt het verzoek voor het uitnodigen van een externe 
dierenarts. Ook kan, in tegenstelling tot deel I, hier de gedeputeerde ook bevraagd worden.  
 

 Dinerpauze. Let op: beeldvormende commissie gaat om 19.00 uur verder 
    
6.  Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland 

 Tijd: 60 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting: 
Tijdens deze beeldvorming krijgt u eerst de gelegenheid om de gemeenteraad van Urk aanvullend te 
horen op hun schriftelijk ingediende zienswijze. Daarna worden de statenleden  geïnformeerd over 
de reacties die zijn binnengekomen gedurende de inspraakperiode en wat de gevolgen hiervan zijn 
voor het inpassingsplan MSNF. Door de termijnen voor het indienen van de zienswijze komen de 
stukken beschikbaar na besluitvorming door GS, voorzien op 18 mei. 
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Beeldvormende commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 2 juni 2021 
 
Locatie: Digitale beraadslaging (Pexip) 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heer Korevaar (middag) en de heer Thomassen (avond) 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
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7.  MRA: Verstedelijkingsconcept Versie 2 

 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus) 

Toelichting: 
Tijdens deze beeldvormende sessie krijgen de staten een korte inleiding over de koers die de MRA 
heeft uitgezet voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam op middellange en lange 
termijn. Hierna is het mogelijk vragen te stellen. Vanwege een vergadering van het kernteam 
verstedelijkingsstrategie die niet gelijk loopt met de planning van de provincie volgen de stukken op 
19 mei. 
 

8.  Sluiting 
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