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Aanwezig: 
JA21: de heer G.J.C. Ransijn VVD: de heer J.H. van Ulsen. GroenLinks: de heer S.V. Vrouwenvelder CDA: de 
heer J. van Slooten. PvdA: de heer A. Nessar ChristenUnie: de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. 
Mulckhuijse D66: mevrouw Y.B. den Boer PvdD: de heer C.A. Kielen SGP: de heer J.N. Simonse. 50PLUS: 
de heer M.G.J.H. van Rooij.  
 
Voorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: de heer Fackeldey, mevrouw Smelik, de heer Appelman      
 

Aanvang: 19.30 uur 
 

1. Opening 
 • De voorzitter opent de vergadering. 

• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Baas en de heer Boutkan. 
 

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

 
3. Mededelingen 
 Gedeputeerde Smelik doet een mededeling over haar gesprek met de minister 

over het varend ontgassen. De minister heeft aangeboden een technische sessie 
te kunnen organiseren voor de statenleden. De statenleden geven aan hier 
meerwaarde in te zien mits er nieuwe informatie gedeeld wordt. Dit kan 
geagendeerd worden op 22 december. 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 22 en 29 september 2021  
Besluit De besluitenlijst van 22 en 29 september 2021 wordt conform vastgesteld. 

 
5. Aanbevelingen evaluatie 1e  tranche Structuurvisie Zon 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp kan als bespreekstuk op de agenda van PS van 8 december. Er 

zijn meerdere amendementen aangekondigd door de partijen VVD, JA21 en 
GroenLinks 

 
6. Wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp kan als hamerstuk op de agenda van PS van 8 december.  

 
 
 

7. Afdoening Lijst van Moties 
Toezegging  
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Besluitenlijst van de Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 17 november 2021 
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Commissieadvies Alle voorgestelde moties af te voeren met uitzondering van motie RND 7 
 

8. Afdoening Lijst van Toezeggingen 
Toezegging  
Commissieadvies Alle voorgestelde toezeggingen af te voeren.  

 
9. IPO 
Toezegging  
Commissieadvies De commissie heeft aandachtspunten over het varend ontgassen meegegeven 

aan gedeputeerde Smelik voor de bestuurlijke adviescommissie milieu, toezicht 
en handhaving.  

 
10. Rondvraag 
 De heer van Ulsen stelt een vraag over de datecenterstrategie en het mestbeleid 

aan gedeputeerde Appelman.  
 

11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

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


