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Aanwezig: 
JA21: de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn  VVD: de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-Zechner, 
de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen GroenLinks:, mevrouw C. 
Straatsma, de heer S.V. Vrouwenvelder CDA: de heer J. van Slooten en de heer W.H.A. Klink. PvdA: 
mevrouw M. Dubois, de heer A. Nessar ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas SP: de heer W.F. Mulckhuijse 
D66: mevrouw Y.B. den Boer PvdD: de heer C.A. Kielen SGP: de heer J.N. Simonse. Fractie Van der 
Starre: de heer P.A. van der Starre. 
 
Voorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: mevrouw Smelik en de heer Hofstra       
 

Aanvang: 19.00 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 een initiatief van enkele statenleden om 

na een oordeelsvormende bespreking een inventarisatie te doen van de 
geplande moties en amendementen waarop statenleden de gelegenheid hebben 
vragen te stellen.  

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 17 & 24 november 2021 en 22 december 2021  
Besluit De besluitenlijsten van 17 & 24 november 2021 en 22 december 2021 worden 

conform vastgesteld. 
 

5. Onderschrijven verstedelijkingsconcept 2050 
Commissieadvies Het onderwerp op de agenda van PS 26 januari te agenderen als bespreekstuk 

vanwege aangekondigde amendementen van JA21 en de PVV. 
 

6. Vaststellen Ontwerp Verordening Inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden 
in Flevoland  

Commissieadvies Het onderwerp op de agenda van PS 26 januari te agenderen als bespreekstuk 
vanwege aangekondigde amendementen van de PvdD en eventueel VVD, PVV, 
JA21. 

 
7. Vaststelling Omgevingsverordening provincie Flevoland  
Toezegging • Gedeputeerde Hofstra zegt toe jaarlijks de statenleden te informeren 

over de afschotcijfers en de actuele wildstand. De gedeputeerde komt 
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binnen 3 á 4 weken met een mededeling met daarin de cijfers over het 
afgelopen jaar. 

• De gedeputeerde zegt toe om na 2 jaar vanaf de inwerkingtreding van de 
nieuwe verordening te evalueren. 

Commissieadvies Het onderwerp op de agenda van PS 26 januari te agenderen als hamerstuk. 
 

8. IPO 
 Gedeputeerde Hofstra doet een mededeling over de BAC Vitaal Platteland 

waarin gesproken is over het gemeenschappelijk landbouw beleid.  
Gedeputeerde Smelik doet de mededeling: 

• dat in de BAC MTH het onderwerp Varend Ontgassen is besproken en 
dat daarbij is aangegeven dat Flevoland graag wil deelnemen in de 
taskforce. 

• dat er in de BAC MTH het rapport van Van Aartsen is besproken.  
• dat de geplande technische sessie over varend ontgassen op 19 januari 

niet door kan gaan omdat de benodigde informatie nog niet bekend is.  
 

9. Rondvraag 
 Statenlid Simonse stelt een vraag aan gedeputeerde Smelik over de termijnen 

waarin omwonenden duidelijkheid krijgen over eventuele uitbreiding van 
Afvalzorg. 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

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


