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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Strategie Flevolandse aanpak Stikstof  

 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
 Toelichting: 

De beeldvorming is er op gericht om de statenleden een beeld te geven van de voorgestelde 
strategie Flevolandse Stikstof die ter besluitvorming voor ligt in de Provinciale Staten vergadering 
van 20 april a.s.  

  
4.  Informatiebrief volksvertegenwoordigers RES 2.0 Flevoland  

 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

Middels deze beeldvorming worden de Statenleden geïnformeerd over de informatiebrief RES 
Flevoland en over de stand van zaken richting de RES 2.0. die op 1 juli 2023 moet worden 
vastgesteld. Middels peilen en toetsen worden de Statenleden gevraagd zich hierover uit te spreken. 
 

5.  Feitenrelaas datacenters 
 Tijd: 90 minuten 

(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting: 

 Middels deze beeldvorming wordt de Statenleden de mogelijkheid geboden vragen te stellen over 
het feitenrelaas. Het feitenrelaas zal op 10 maart naar de Staten gestuurd worden.  
 

6.  Afdoening lijst van moties 
Tijd: 5 minuten 
(Diverse portefeuillehouders) 
Toelichting: 
De volgende moties (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom 'advies portefeuillehouder’):  
RND 7: “Flevoland water over Flevolandse akkers” 
RND 17: “Maak windmolens vogelvriendelijk” 
RND 22: “Geen verwijzing naar politiek draagvlak kernenergie” 
RND 24: “Multimodale IJmeerverbinding” 
RND I 19: “Jongeren kunnen energie besparen” 
Bent u het daarmee eens? 
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7.  Afdoening lijst van toezeggingen 

 Tijd: 5 minuten 
(Diverse portefeuillehouders) 
Toelichting: 
De volgende toezeggingen (voor RND) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom 'advies portefeuillehouder’): RND 1, RND6, RND 26, RND 40, RND 56, RND 57, RND 
68, RND 69, RND 72, RND 78, RND 79, RND 80, RND 90a. 
Bent u het daarmee eens? 
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 
  

8.  Afdoening lijst van initiatiefvoorstellen 
 Tijd: 5 minuten 

(Diverse portefeuillehouders) 
Toelichting: 
Het initiatiefvoorstel RND 3 “Prijs Flevolandse ruimte” wordt voorgesteld om af te voeren.  

 De Lijst van Initiatiefvoorstellen worden 1 maal per jaar geagendeerd. U kunt de stand van zaken tot 
u nemen en daar eventuele vragen over stellen.  
 

9.  Rondvraag 
  

10.  Sluiting 
   


