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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer E.P.E. Raap en de heer J.P. Thomassen. VVD: de heer J.J. de Haan, 
mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan GroenLinks: mevrouw C. 
Straatsma, de heer S.V. Vrouwenvelder CDA: mevrouw C.J. Schotman PvdA: mevrouw M. Dubois en de 
heer A. Nessar. ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas, 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 SGP: de heer J.N. Simonse. FvD: de heer A.K. de Lange.  
 
Voorzitter: de heer Thomassen en de heer Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: de heer Hofstra en mevrouw Smelik   
 

Aanvang: 15.30 uur 
 

1. Opening 
 • De voorzitter opent de vergadering in de gecombineerde commissie EMS & 

RND. 
 

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

 
3. Wijzigen Omgevingsverordening Flevoland in verband met verbetering verbod op 

bodemverstoring in grondwaterbeschermingsgebieden 
Toezegging  
Commissieadvies De griffier en voorzitter worden verzocht om te onderzoeken of het stuk na de 

beeldvorming rechtstreeks in de Provinciale Statenvergadering van 15 
september geagendeerd kan worden als hamerstuk.  

 
4. Bijpraatsessie Stikstof 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat de Staten ruim voordat ze de rapportage 

ontvangen een mededeling ontvangen, waarschijnlijk eind december of januari, 
over de indicatoren die hiervoor gebruikt worden.  

Commissieadvies Het onderwerp is  voldoende beeldvormend besproken.  
 

5. Randstedelijke Rekenkamerrapport: Bron van Bescherming 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken en kan door naar de 

oordeelsvormende bespreking. 
 

6. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 9.15 uur. 
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Besluitenlijst beeldvormende sessie Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 1 
september 2021 
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    


