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Aanwezig: 
Forum voor Democratie: de heer de Lange, mevrouw de Lely, de heer Raap, de heer Ransijn, de heer  
Thomassen (middag); 
VVD: de heer Achtien, mevrouw Klijnstra-Rippen, mevrouw Müller, de heer van Ulsen; 
PVV: de heer Jansen, de heer Kok; 
GroenLinks:  de heer Ismaili Alaoui (middag), de heer de Reus (avond), mevrouw Straatsma, de heer  
Vrouwenvelder; 
CDA: mevrouw Bogaards, mevrouw Schotman; 
PvdA: mevrouw Al-Obaidi, mevrouw Dubois, de heer de Jager; 
ChristenUnie: de heer Schenk, mevrouw Strating-Baas; 
SP: de heer Mulckhuijse, de heer Muller; 
50Plus: de heer van Rooij, de heer van der Starre; 
D66: mevrouw den Boer, de heer Smetsers; 
Partij voor de Dieren: de heer Luijendijk, mevrouw Vestering; 
SGP: de heer Simonse. 
 
Voorzitter: de heer Boutkan  
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder (middag) & de heer Liedekerken (avond) 
College van GS: de heer Appelman, de heer de Reus, de heer Hofstra, de heer Fackeldey, de heer 
Rijsberman, de heer Verbeek. 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering en geeft uitleg over de vergaderorde van 
vanmiddag 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit Met het verplaatsen van de rondvraag naar voor de aanvang van het besloten 

deel (agendapunt 11) wordt de agenda vastgesteld. 
 
De heer Simonse doet een agenderingsverzoek voor de commissie voor het 
onderwerp “Agenda IJsselmeergebied” (beeldvormend). 
 
De heer Simonse vraagt of er een lijst is met controversieel verklaarde 
onderwerpen. De heer Verbeek legt uit dat “demissionair” en “controversieel” 
niet bestaat in provinciale politiek. Als PS een onderwerp niet op agenda wil, kan 
PS dit bij vaststellen agenda aangeven. Meerderheid beslist. 
 
De heer Simonse stelt voor om de spoedmededeling over Windplan Groen (d.d. 14 
mei) te agenderen voor PS 29 mei en zal hiervoor een agenderingsverzoek doen 
bij agendacommissie PS. 
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Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zet voor de PS-vergadering van 29 mei a.s. alle kaders 
die gesteld zijn inzake Windplan Groen op een rij en licht deze iets uitgebreider 
toe. 

 
3. Mededelingen 
 N.a.v. de mededeling over de stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen doet 

mevrouw Schotman een agenderingsverzoek voor de commissie van 19 juni.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 15 mei 2019  
Besluit De besluitenlijsten van de commissies Bestuur, Duurzaamheid, Ruimte en 

Economie van februari 2019 worden conform vastgesteld. 
 
5. Vaststelling Jaarstukken 2018 (oordeelsvormend) 
Toezeggingen Gedeputeerde de Reus zegt toe met een mededeling te komen met een verdere 

onderbouwing van de onontkoombare uitgaven ad € 5.450.000 
(resultaatbestemming 2018). 
 
Gedeputeerde de Reus zegt toe om na de zomer het onderwerp Bodemdaling met 
de Staten te bespreken. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
6. Zienswijze begroting 2020 en 1ste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Flevoland en 

Gooi- en Vechtstreek (oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
7. Landschapsvisie (beeldvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies - 

 
8. Randstedelijke Rekenkamer: zienswijze op begroting 2020 en 1ste begrotingswijziging 2019 

(oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
9. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2020-2023 RHC Het Flevolands Archief 

(oordeelsvormend) 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
10. Verzoek Mandatering ontwikkelconstructie Martieme Servicehaven Noordelijke Flevoland 

(MSNF) (beeld- en oordeelsvormend  
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 

 
12. Rondvraag 
 Mevrouw Vestering vraagt hoe het kan dat op 25 januari 2019 252 dieren zijn 

geschoten. Hoe kan dit binnen de kaders gebeurd zijn? 
Toezegging  Gedeputeerde vraagt na wat er op 25 januari jl. heeft plaatsgevonden (en of er 

sprake is geweest van drijfjacht) waardoor er 252 edelherten zijn geschoten.  
 
Sluiting (openbaar deel) 
 De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 20.13 uur, en gaat 

verder met het besloten deel. 
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11. Versterking vestigingsklimaat Noordelijk Flevoland (oordeelsvormend)            BESLOTEN 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk  

 
Sluiting (besloten deel) 
 De voorzitter sluit het besloten deel van de vergadering om 21.20 uur  

 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
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