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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen en de heer J.P. Thomassen. VVD: de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer 
W. Boutkan. GroenLinks: mevrouw C. Straatsma, de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer J. van 
Slooten en de heer W.H.A. Klink. PvdA: mevrouw M. Dubois en de heer A. Nessar. ChristenUnie: de 
heer J. Oosterveld SP: de heer W.F. Mulckhuijse. 50PLUS: de heer P.A. van der Starre. D66: mevrouw 
Y.B. den Boer PvdD: de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer O. el Boussaidi. 
FvD: de heer A.K. de Lange.  
 
Voorzitter: de heer Ismaili Alaoui 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: de heer Hofstra, de heer Fackeldey, mevrouw Smelik, de heer Rijsberman,  
        
 
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Schenk. 

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

 
3. Mededelingen 
 - 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 23 en 30 september 2020 en 6 en 13 januari 2021 
Besluit De besluitenlijsten van 23 en 30 september 2020 en 6 en 13 januari 2021 worden 

conform vastgesteld. 
 
5. Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder 
Toezegging • Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat het college voor de zomer een kaart 

toezend en het gesprek voert over de ruimtelijke inbedding. 
Commissieadvies Het onderwerp wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de PS vergadering van 

17 februari. Te bespreken onderwerpen zijn de aangekondigde moties en 
amendementen. 

 
6. IPO 
Behandelde 
onderwerpen 

• Gedeputeerde Fackeldey doet een mededeling over de voorbereiding in 
IPO verband samen met de VNG en de unie van waterschap over een 
aanbod aan het kabinet betreffende krachtig groen herstel van Nederland 
en een gebied gebonden aanpak. Hierover komt nog een mededeling naar 
de staten. 

 

2741765 

*2741765* 
 
 
Besluitenlijst van de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 10 
februari 2021 
 



  B e s l u i t e n l i j s t  
 

 Bladnummer 

 2 
 

 

• Gedeputeerde Fackeldey doet een mededeling uit de portefeuille van de 
heer de Reus over de actieagenda woonalliantie. 

• Gedeputeerde Fackeldey doet een mededeling over een notitie samen 
met de VNG over sterke overheden, slagvaardige samenwerking over de 
regionaliseringstendensen. 

• Gedeputeerde Fackeldey doet een mededeling over de bestuurlijke 
advies commissie Energie over de lobbyfiche energie voor het kabinet en 
de regionale energie infrastructuur waarin de provincies hebben 
aangeboden de regie te pakken. 

• Gedeputeerde Smelik doet een mededeling over de kansen en krachten 
kaart over hoe de provincies een rol kunnen spelen in de circulaire 
economie waarbij ook is aangegeven wat de provincies hiervoor van het 
rijk nodig hebben. 

Toezegging • Gedeputeerde Hofstra zegt toe navraag te doen over de agering van de 
provincie Flevoland tegen het structureel meenemen van het budget 
stikstof en komt hier schriftelijk op terug bij de staten. 

• Gedeputeerde Hofstra zegt toe navraag te doen over het openbaar 
maken van de BAC stikstof en hierover een schriftelijke terugkoppeling 
aan de staten te geven. 

 
7. Rondvraag 
 • De Partij voor de Dieren stelt een vraag aan gedeputeerde Hofstra over 

de jacht tijdens winterse weersomstandigheden. De gedeputeerde 
beantwoord deze, maar omdat de vragen ook schriftelijk gesteld zijn 
komt hier ook nog een beantwoording op. 

• De PVV stelt een vraag aan gedeputeerde Rijsberman over de afschot van 
dieren in de Oostvaardersplassen. 

 
8. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

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