
Verzoek agendering 
 

De regels omtrent agenderingsverzoeken zijn te vinden op de statenwebsite.  

Op verzoek van: Niek Beenen (JA21),  Jesse Luijendijk (PvdD),  Sjaak Simonse (SGP)  en Corina 
Straatsma (GroenLinks) 

Vergadering  

Commissie RND 
beeldvormend/oordeelsvormend 
 

Datum vergadering  

Oordeelsvormend op 11 of 18 mei 2022 

Agendaonderwerp: 

Strategie Flevolands Aanpak Stikstof 

Aanwezigheid portefeuillehouder gewenst?  

Ja 

Aanwezigheid externen? 

Bij oordeelsvorming kunnen insprekers komen. De 
voorzitter wordt gevraagd te bewaken dat er 
voldoende tijd is voor het onderlinge debat. 

Motivering van het verzoek  

Aanleiding:  
In de laatste bijeenkomst over het stikstofdossier (strategie FAS) op 23 maart 2022 hebben 
diverse fracties aangegeven oordeelvormend met elkaar en het college te willen spreken over 
het onderwerp. Die noodzaak is versterkt door het verschijnen van de hoofdlijnennotitie over 
stikstof van het kabinet en de laatste berichtgeving over de bijeenkomsten over het 
gebiedsprogramma (LTO).  

Doel van de bespreking: 
Duidelijkheid krijgen van elkaar en college over de invulling van de monitor stikstof zoals die in 
Flevoland wordt gebruikt. Duidelijkheid krijgen van elkaar en college over de Hoofdlijnennotitie 
stikstof (stikstofbrief aan Tweede Kamer) van minister C. van der Wal. Duidelijkheid krijgen in 
de te voeren discussie over het proces gebiedsprogramma voor Flevoland. Accent op discussie 
met elkaar en de genoemde stukken toevoegen bij dit agendapunt . De geplande 
beeldvormende bijeenkomst in juni beschouwen we als te laat. 

Inhoud 

Te bespreken:  
Zie het doel van de bijeenkomst 

Vragen aan de andere fracties (oordeelsvormend) of vragen aan het college (oordeelsvormend) 
of vragen aan derde partijen (beeldvormend): 

Kan het college zich vinden in de Hoofdlijnennotitie? En hoe heeft u in de IPO reactie en het 
proces daarvoor stelling genomen? 

Wat betekent dit voor het proces gebiedsprogramma in Flevoland? 

Kunnen fracties zich vinden in de huidige opzet van de monitor? 

Kunnen fracties zich vinden in de processtappen voor het gebiedsprogramma gelet op de laatst 
plaatsgevonden ontwikkelingen in het gebied? 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Procedurecommissie/procedurecommissie


Bijlagen 

Worden voorafgaand presentaties beschikbaar gesteld? 

Nee 

Zijn er overige bijlagen die voorafgaand beschikbaar worden gesteld? 

De Flevolandse monitor Flevoland. 

De Hoofdlijnennotitie stikstof van de minister en de IPO reactie hierop 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9f2adca1-0c7c-421f-b962-89a5251dc928 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9f2adca1-0c7c-421f-b962-89a5251dc928

