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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer E.P.E. Raap en de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn en de heer J.J. de Haan. PVV: de heer C.J. Kok. 
GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo. CDA: 
mevrouw C.J. Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. 
Heng en de heer L. Schenk. SP: mevrouw M. Müller en de heer J.Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. 
D66: de heer T.A. Smetsers en mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw S. Kers. SGP: de heer J.W. Bakker 
en de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. el Boussaidi.  
 
Voorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS: de heer Fackeldey, de heer De Reus, de heer Rijsberman 
 
 

Aanvang: 19.00 uur-> 19.40 (in verband met de uitloop van de beeldvormende sessie) 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

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

 
3. Mededelingen  
 Aankondiging werkbezoek 

Op 22 september van 12.00-15.00 is het werkbezoek aan de 
Kampersluis/Ketelsluis ofwel Urkersluis in het kader van het programma Groot 
onderhoud Bruggen & Sluizen gepland. Aanmelden via de kalender. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 juni en 23 juni 2021 
 De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

 
5. Afdoening Lijst Moties 
Mededeling De heer Ismaili Alaoui brengt de waardering van de Voedselbanken over aan de 

Staten. 
Commissieadvies Afvoeren van de moties: EMS 4, EMS 6, EMS 7, EMS 8 & EMS 17.  

Dit wordt als een besluit voorgelegd aan Provinciale staten op 15 september 
2021. 

 
6. Afdoening Lijst Toezeggingen 
Commissiebesluit Afvoeren van de toezeggingen: EMS 6, EMS 11, EMS12, EMS 36, EMS 45, EMS 46, 

EMS 47, EMS 48, EMS 49, EMS 50, EMS 55, I15 & B159. 
De lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie. 
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7. Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef 
Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe in de vervolgfase actieve participatie van de 

omgeving (Hollandse Hout/Warande) wordt meegenomen bij de aanpak 
(JA21/PvdD). 
 
Gedeputeerde de Reus zegt een natuurinclusieve inpassing en ontwerp van de 
weg (PvdD) toe. 
 
Gedeputeerde de Reus zegt toe bij de wethouder Verkeer van de gemeente 
Lelystad aandacht te vragen voor de verbetering van de Buizerdweg 
(GroenLinks), tijdens de planontwikkeling in de komende maanden. 
 

Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van de PVV (PvdD, terugluisteren), om eventuele 
aanvullende vragen te kunnen stellen. 
N.B. JA21 heeft na afloop verzocht om het als bespreekstuk te agenderen n.a.v. 
berichtgeving op omroep Flevoland. 

 
8. Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling 
Toezegging - 
Commissieadvies De Statenvoorstel is niet rijp voor agendering in de staten.  De stemmingsuitslag 

van het ordevoorstel “Doorgeleiden naar PS” is: 7 fracties tegen (JA21, VVD, PVV, 
CDA, 50PLUS, SGP, DENK), 5 fracties voor (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, 
D66), 3 fracties blanco/afwezig (PvdD, FvD, GO). 
 
(Reglement van Orde, artikel 18.8: “de commissie bespreekt aan het einde van 
de beraadslaging, door tussenkomst van de voorzitter, of een voorstel rijp is 
voor agendering in de Staten) 

 
9. IPO 
Vraag De heer Achtien vraagt om een update over de inzet van de decentrale 

overheden voor het nieuwe kabinet “Krachtig Groen Herstel”. 
Reactie De heer Fackeldey geeft aan dat er op dit moment geen update te geven is 

gezien de stand van zaken van de kabinetsformatie. 
 

10. Rondvraag 
 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.06 uur. 

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