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Aanwezig: 
JA21: mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap en de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, de heer J.J. de Haan en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer C.J. Kok. 
GroenLinks: de heer S.M. de Reus en mevrouw C. Straatsma, CDA: de heer J. van Slooten en de heer 
W.H.A. Klink. PvdA: de heer W. de Jager en de heer A. Nessar. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, 
mevrouw A.T. Baas en de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. 50PLUS: 
de heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der Starre. D66: mevrouw Y.B. den Boer en mevrouw 
N.A.M. Visser. PvdD: de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe en 
de heer O. el Boussaidi.  
 
Voorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw Krone en mevrouw de Ridder 
College van GS: de heer de Reus, mevrouw Smelik, de heer Appelman, de heer Fackeldey, de heer 
Hofstra en de heer Rijsberman.    
 
Aanvang: 21.05 uur 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Perspectiefnota 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe: 

o bij de evaluatie van de regeling Zon op Dak te betrekken of het 
zinvol is om bij een vervolg het stedelijk gebied te betrekken; 

o dat indien 150.00 per jaar niet voldoende is voor pilots voor 
duurzaam produceren en toepassen van waterstof maar er wel 
kansrijke voorstellen zijn dat GS dan terugkomt met een voorstel 
aan de Staten voor extra budget. 

Commissieadvies Bespreekstuk in de Statenvergadering van 26 mei (Algemene Beschouwingen) 
 
4. Rondvraag 
 - 

 
5. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23:04 uur. 

 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
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Besluitenlijst van de Integrale Statencommissie van 19 mei 2021 
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