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Aanwezig: 
JA21: de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J. de Haan, de heer 
J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan. GroenLinks: C. Straatsma, de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de 
heer J. van Slooten PvdA: mevrouw M. Dubois en de heer A. Nessar. ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas, 
de heer J. Oosterveld. SP: mevrouw M. Müller. 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. FvD: de 
heer A.K. de Lange.  
 
Voorzitter: de heer Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: gedeputeerde Hofstra, gedeputeerde Fackeldey, gedeputeerde Appelman 
 

Aanvang: 15.30 uur 
 

1. Opening 
 • De voorzitter opent de vergadering. 

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

 
3. Mededelingen 
  

 
4. Programma Flevoland Natuurinclusief (PFNI) 
Toezegging • Gedeputeerde Hofstra zegt toe een beeldvormende sessie te 

organiseren in deze statenperiode over de stand van zaken nieuwe 
natuur. 

• Gedeputeerde Hofstra zegt toe om de ingediende SPUK aanvraag i.h.k.v. 
stikstof aan de staten toe te sturen 

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 
 

5. EEF (Energie Expertisecentrum Flevoland) 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 

 
6. Evaluatie 1e tranche Structuurvisie Zon 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe met de procedurecommissie in gesprek te 

gaan voor een gewijzigd vervolg agendering die recht doen aan de inrbeng van 
de commissie. 

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 
 
 

7. Spoedagendering: Hyperscale datacenter Zeewolde 
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Toezegging Gedeputeerde zegt toe binnen 2 maanden met een mededeling te komen over 
de analyse van de gedeelde informatie en of dit aanleiding is voor een vervolg 
onderzoek. 

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 
  
8. Rondvraag 
  

 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

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


