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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen en de heer J.P. Thomassen. VVD: de heer J.J. de Haan, de heer J.H. van Ulsen. 
PVV: de heer W. Boutkan, en de heer J.M. Keuter. CDA: de heer J. van Slooten PvdA: de heer A. Nessar 
GroenLinks: mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. ChristenUnie: de heer L. Schenk en 
de heer J. Oosterveld SP: mevrouw M. Müller 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: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS:  de heer Appelman, de heer Fackeldey, de heer Hofstra. 
 
 

Aanvang: 19:00 uur 
 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer van der Starre en mevrouw 

de Lely. 
 

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

 
3. Mededelingen 
 Er wordt een mededeling gedaan door de voorzitter over aankomende 

evenementen. Statenlid Achtien deelt met de statenleden dat een consultatie 
over de vergoedingen openstaat. 

 
4. Ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (besloten) 
Commissieadvies De commissie heeft besloten om in beslotenheid over dit onderwerp te praten 

en geheimhouding te leggen op het behandelde in de bespreking, de gegeven 
presentatie en het verslag van de besloten bespreking.  

 
5. Netcapaciteit 
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 

 
6. Steun Covid gerelateerde risico’s Floriade uit Corona noodfonds 
Commissieadvies De commissie besluit om het onderwerp nogmaals beeldvormend te agenderen 

in November zodat het statenvoorstel en onderliggende stukken kunnen 
worden meegestuurd. 

 
7. Bijpraatsessie stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. De commissie wil graag 

binnenkort opnieuw over dit onderwerp in gesprek.  
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8. Rondvraag 
 • Tijdens de rondvraag wordt geïnventariseerd of er animo is voor een 

werkbezoek aan de Markerwadden.  
• Statenlid Straatsma kondigt een agenderingsverzoek aan over 

natuurorganisaties en stikstof 
 

9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur. 

 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: Beeldvormende sessie RND 12 oktober 2022 19:00:00, Provincie Flevoland    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2022/12-oktober/19:00

