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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer E.P.E. Raap. VVD: de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-Zechner, 
de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan, mevrouw B. Goeman CDA: de heer J. van Slooten en de 
heer W.H.A. Klink. PvdA: de heer A. Nessar. GroenLinks: mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. 
Vrouwenvelder. ChristenUnie: de heer C. van Veluwen. 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 Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS:  de heer Fackeldey, de heer Hofstra. 
 
 

Aanvang: 15.30 uur 
 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Kers, de heer Schenk, 

mevrouw de Lely en mevrouw Müller. 
 

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

 
3. Mededelingen 
 Er zijn geen mededeling gedaan 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 23 en 30 november 2022  
Besluit De besluitenlijsten van 23 en 30 november 2022 worden conform vastgesteld. 

 
5. Stand van zaken Programma Nieuwe Natuur 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe om de doelen van NPLG zo spoedig mogelijk aan 

de staten te sturen.  
Gedeputeerde Hofstra zegt toe om in april of mei een werksessie te organiseren 
voor de staten waarbij de mogelijkheid van een contourennota wordt 
overwogen.  

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken. 
 

6. Bijpraatsessie stikstof en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend besproken.  

 
7. Woningbouwafspraken met het Rijk 
Toezegging  
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Commissieadvies De commissie verzoekt de griffie om gedeputeerde de Reus te verzoeken om 
een oordeelsvormende bespreking over het onderwerp te organiseren voor de 
ondertekening van de woondeal.  

 
8. Vaststelling ontwerp Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend en oordeelsvormend behandeld en 

wordt op de Statenvergadering van 25 januari als hamerstuk geagendeerd.  
 

9. Standaard agendapunt IPO 
• Ja21 stelt een vraag aan het college over de inbreng van de gedeputeerde op het dossier 

varend ontgassen om de ontstane stagnatie te voorkomen.  
• Gedeputeerde Fackeldey geeft een terugkoppeling over de BAC Energie.  

 
10. Rondvraag 
 De fractie van de SGP stelt een vraag aan gedeputeerde Hofstra over de 

Wildbeheereenheden en de ontstane situatie door de kwartiermakers.  
 

11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 11 januari 2023 
15:30:00, Provincie Flevoland    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte,-Natuur-en-Duurzaamheid-RND/2023/11-januari/15:30/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte,-Natuur-en-Duurzaamheid-RND/2023/11-januari/15:30/Vaststellen-agenda

