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Aanwezig: 
FvD: de heer E.P.E. Raap. VVD: de heer J.J. de Haan. PVV: de heer J.M. Keuter, de heer W. Boutkan. 
GroenLinks: mevrouw C. Straatsma. CDA: de heer J. van Slooten. PvdA: 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 M.A. Khedoe. 
 
Voorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan 
College van GS: de heer Hofstra, mevrouw Smelik (bij behandeling punt 6), de heer Fakkeldey (bij 
behandeling punt 6) 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Vestering van de Partij van 

de Dieren en de heer Van den Berg van GO. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 Gedeputeerde Hofstra meldt o.a. dat de rapportage gebiedstafels stikstof naar 

PS komt. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 3 en 10 juni 2020 en 19 augustus 2020  
Besluit De besluitenlijsten van juni en augustus 2020 worden conform vastgesteld. 

 
5. Startnotitie Bossenstrategie 
Toezegging • Gedeputeerde koppelt schriftelijk terug over: 

• Landelijke voorbeelden en gedachtegang achter gebruik bossen voor 
zonneparken. 

• Hoe de CO2 opname wordt berekend, incl. korte berekening. 
• Toelichting op wat de extra kansen en financieringsmogelijkheden zijn 

door te koppelen met andere opgaven. 
• Gedeputeerde kijkt na en koppelt terug waarom er in het stuk staat dat 

binnen de bandbreedte van 800 tot 1700 ha, we komen tot 1600 ha.  
Commissieadvies De Startnotitie Bossenstrategie wordt geagendeerd als hamerstuk voor de PS 

vergadering van 21 oktober 
 
6. IPO 
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Toezegging • Gedeputeerde Hofstra komt terug op de vraag van PVV over de mededeling in 
het programma natuur over het ondervinden van last van de 
overlegstructuren.  

• Gedeputeerde Smelik geeft door aan IPO of de stukken (waaronder de BC 
stukken) sneller bekend gemaakt kunnen worden zodat PS deze ook kan 
benutten bij de behandeling van onderwerpen.  

Commissieadvies  
 
7. Rondvraag 
 • GroenLinks vraagt naar voortgang rapportage mbt grote grazers zoals 

toegezegd in mei 2020. 
• PVV vraagt aandacht voor het feit dat emails van burgers aan GS niet 

beantwoord worden. 
 
8. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21:13 uur. 

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