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Aanwezig: 
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, 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 R.J.H. Claessens, de heer 
J. van Slooten. PvdA: de heer A. Nessar ChristenUnie: de heer J. Oosterveld en de heer L. Schenk. SP: 
mevrouw M. Müller en de heer J.Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw Y.B. den Boer. 
PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. Simonse. Fractie Van der Starre: de 
heer P.A. van der Starre. 
 
Voorzitter: de heer Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw Krone 
College van GS: de heer Hofstra, de heer Fackeldey, de heer Appelman      
 

Aanvang: 17.00 uur 
 

1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt vastgesteld met extra behandeltijd voor het 

onderwerp Strategie Flevolandse aanpak Stikstof en de afdoening van de lijst 
moties, toezeggingen en initiatiefvoorstellen wordt naar een volgende 
oordeelsvormende vergadering verplaatst. 

 
3. Strategie Flevolandse aanpak Stikstof 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe binnen 3 weken met een memo te komen waarin een 

nadere duiding van de scenario’s is opgenomen en een nadere duiding van het 
meetproces.  

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld. 
 

4. Informatiebrief volksvertegenwoordigers RES 2.0 Flevoland 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe om ruim voor de concept RES 2.0 met een mededeling 

naar de staten te komen hoe de burgerparticipatie en energie verbruik van 
bedrijven is uitgewerkt.  
De gedeputeerde zegt toe een nadere duiding te geven over de uitwerking van 
de motie “Stimuleer tot grootschalige draagvlakonderzoeken”. 

Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld. 
 

5. Feitenrelaas datacanters 
Toezegging  
Commissieadvies Het onderwerp is voldoende beeldvormend behandeld en de commissie 

verzoekt om een oordeelsvormende vervolgbespreking.  
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6. Afdoening lijst van moties 
Toezegging  
Commissieadvies Wordt behandeld in een volgende vergadering 

 
7. Afdoening lijst van toezeggingen 
Toezegging  
Commissieadvies Wordt behandeld in een volgende vergadering 

 
8. Afdoening lijst van intiatiefvoorstellen 
Toezegging  
Commissieadvies Wordt behandeld in een volgende vergadering 

 
9. Rondvraag 
 Statenlid Simonse deelt zijn intentie om in de Statenvergadering van 31 maart 

een motie vreemd in te dienen om de staten een onderzoek te laten uitvoeren 
naar de uitvoering van de motie “Ontwerp R.I.P. Windplan Groen”. 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  uur. 

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


