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Aanwezig: 
JA21: mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap. VVD: de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-Zechner. 
PVV: de heer W. Boutkan. GroenLinks: mevrouw C. Straatsma, de heer S.V. Vrouwenvelder CDA: de heer 
J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois en de heer Nessar. ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas, de heer 
J. Oosterveld. 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.  
 
Voorzitter: de heer Thomassen      
Commissiegriffier: mevrouw Krone       
College van GS:  
 

Aanvang: 15.30 uur 
 

1. Opening 
 • De voorzitter opent de vergadering. 

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

 
3. Mededelingen 
 Er wordt een mededeling gedaan over de extra beeldvormende commissie 

vergadering op 6 oktober.  
 
De heer de Lange (FvD), Van den Berg (GO) en Khedoe (DENK) hebben zich 
afgemeld voor de vergadering. 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 25 augustus en 1 september 
Besluit De besluitenlijsten van 25 augustus en 1 september worden conform 

vastgesteld. 
 

5. Vaststelling Flevolandse Woonagenda 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp wordt geagendeerd in de Statenvergadering van 13 oktober als 

hamerstuk. 
 

6. Afronding MIRT-verkenning Oostvaardersoevers en vastleggen regionale cofinanciering voor 
realisatie van Oostvaardersoevers 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dit jaar (2021) nog de staten te informeren 
met een financieel overzicht van alle investeringen in het Nationaal Park 
Nieuwland. 

Commissieadvies Het onderwerp wordt geagendeerd in de Statenvergadering van 13 oktober als 
hamerstuk. 
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7. Vaststelling Waterprogramma 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat indien er ontwikkelingen zijn rondom lood 

en het effect ervan op de waterkwaliteit de staten daarover worden 
geïnformeerd 

Commissieadvies Het onderwerp wordt geagendeerd in de Statenvergadering van 13 oktober als 
hamerstuk.  

 
8. Vaststelling programma Landschap van de Toekomst 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp wordt geagendeerd in de Statenvergadering van 13 oktober als 

hamerstuk.  
 

9. Rekenkameronderzoek ‘Bron van Bescherming’ 
Toezegging • Gedeputeerde Hofstra zegt toe bij rapportages over het 

waterprogramma worden de aanbevelingen van het RRK rapport die van 
toepassing zijn op het waterprogramma meegenomen. 

• Gedeputeerde Hofstra gaat in overleg met Vitens over vroegsignalering 
van de watervervuiling 

Commissieadvies Het onderwerp wordt geagendeerd in de Statenvergadering van 13 oktober als 
bespreekstuk vanwege een aangekondigd amendement van GroenLinks.   

 
10. IPO 
Toezegging  
Commissieadvies  

 
11. Rondvraag 
  

 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
  <END:0;1;0> 


