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Aanwezig: 
JA21: de heer E.P.E. Raap VVD: de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer J.H. van 
Ulsen. PVV: de heer J.M. Keuter. GroenLinks: mevrouw C. Straatsma CDA: mevrouw C.J. Schotman, 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 en de heer L. Schenk. 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 en mevrouw M. 
Veenstra. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer O. el Boussaidi.  
 
Voorzitter: de heer Thomassen (3 maart) en de heer Ismaili Alaoui (24 maart) 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: de heer Hofstra, de heer De Reus, mevrouw Smelik. 
 
Aanvang: 18.00 uur 

 
1. Opening 

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

 
3. Mededelingen 
 Mevrouw Dubois (Programmaraadslid RRK) doet een oproep om 

onderzoeksonderwerpen bij de RRK in te dienen t/m 5 maart (zie e-mail griffie 
16 feb. en de Statennieuwsbrief van 22 februari).) 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 3 en 10 februari 2021      
Besluit De besluitenlijsten van 3 en 10 februari worden conform vastgesteld. 

 
5. Afdoening lijst moties 
Toezegging -- 
Commissieadvies De moties RND2, RND11, RND12, RNDI3b worden afgedaan. De motie RND3 wordt 

nog niet afgedaan.  
 
6. Afdoening lijst toezeggingen 
Toezegging -- 
Commissieadvies De toezeggingen RND15, RND18, RND19, RND24, RND29, RND30, RND31, RND37, 

 
RND38, RND39, RND47 worden afgedaan. Er wordt geïnformeerd naar toezegging 
RND 4 en RND 8.  

 
7. Afdoening lijst initiatiefvoorstel 
Toezegging -- 
Commissieadvies Geen initiatiefvoorstellen om af te doen. 
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8. Afdoening lijst e-petities 
Toezegging -- 
Commissieadvies Geen e-petities om af te doen 

 
9. Vaststellen Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst  
Toezegging Gedeputeerde komt met een gedetailleerdere uitwerking van de + en de ++ 

scenario's betreffende de financiën in een mededeling voor de behandeling van 
het Statenvoorstel in PS. 

Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van ChristenUnie en D66: aangekondigd amendement  
door CU, en D66 draagt het onderwerp aan van de financiële scenario’s. 

 
10. Vaststellen Ontwerp Waterprogramma 
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van de VVD, PvdD en D66 over financiële scenario's en 

de lozingen op het water. 
 
11. Rondvraag 
 Er worden twee vragen gesteld door de PvdA aan gedeputeerde Smelik over het 

schone lucht akkoord. Vraag 1: hoe verhoudt de nieuwe rekenmethode van het 
RIVM zich tot de haalbaarheid van de doelen in het Schone Lucht Akkoord? Vraag 
2: Wat is de rol van de provincie Flevoland in het Schone Lucht Akkoord? 
Antwoord: Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de gezondheidsschade 
met de helft te verminderen en door de nieuwe rekenmethode veranderen de 
verhoudingen van de veroorzakers hiervan. De provincie heeft als rol te 
faciliteren en stimuleren voor de doelstellingen van het schone lucht akkoord.  

 
Schorsing:      3 maart 22.00 uur  
Heropening: 24 maart 19.00 uur 

 
12. Bossenstrategie provincie Flevoland  
Toezegging -- 
Commissieadvies Bespreekstuk op verzoek van PvdD: 3 amendementen aangekondigd en 1 motie 

 
13. IPO 
Toezegging -- 
Commissieadvies -- 

 
14. Rondvraag 
 -- 

 
15. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

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