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Aanwezig: 
VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer C.A. Jansen. 
GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer R.J.H. Claessens. PvdA: 
de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, mevrouw H. van Keulen-Nentjes. SP: de heer 
J.Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw Y.B. den Boer. PvdD: mevrouw S. Kers. SGP: de 
heer J.W. Bakker. 
 
Voorzitter: mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS:  de heer Appelman en de heer Fackeldey. 
 
 

Aanvang: 19.00 uur 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

Bericht van verhindering ontvangen van de heer Minnema. 
 

2. Vaststellen agenda 
Besluit Op basis van inventarisatie wordt Agendapunt 7 “Randstedelijke Rekenkamer - 

zienswijze ontwerp begroting” niet in de commissie behandeld maar direct als 
hamerstuk naar de Statenvergadering doorgeleid. 
De voorgestelde agenda wordt verder conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 Geen. 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 2 maart 2022 en 6 april 2022 
Besluit De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

 
5. Nieuw Economisch Beleid - Menselijk & Sociaal Kapitaal – Richtinggevende sessie 
Toezegging - 
Commissieadvies -De commissie stemt in met het voorkeursscenario en geeft de gedeputeerde 

aanvulleningen/aanscherpingen op het voorkeursscenario mee. 
-De commissie (mevrouw Den Boer, de heren Achtien, Bakker, Cocu, de Jager en 
Vrouwenvelder) kiest voor verdere betrokkenheid van PS bij werkconferenties 
met stakeholders (twee bijeenkomsten waar PS bij aanwezig kunnen zijn om zelf 
in gesprek te gaan met de stakeholders (Q3 2022). 

 
6. Het Flevolandse Archief - zienswijze ontwerp programmabegroting 2023 – 2026 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 
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7. Randstedelijke Rekenkamer - zienswijze ontwerp begroting 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
8. IPO-Kaderbrief 2023 
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie geeft een aantal accenten mee (woningen te smal-> bouwen van 

samenleving, ruimtelijke regierol, uitdijen IPO, stikstof). 
 

9. IPO 
Toezegging Gedeputeerden Fackeldey (IPO-Rol in de Ruimte & Kwaliteit openbaar bestuur) 

& Appelman (Circulaire economie) geven een toelichting. 
Gedeputeerde Hofstra heeft in de middag (integrale beeldvormende sessie) 
vertelt over het traject herijking Belastingstelsel.  

Commissieadvies - 
 

10. Rondvraag 
 De heer Achtien vraagt aan GS waarom niet voorafgaand aan een MRA AV 

bijeenkomst (20 mei 2022) de voorliggende agenda schriftelijk is gedeeld en de 
opvattingen van de Provinciale Staten van Flevoland over de 
Agendapunten niet zijn opgehaald? De motie, aangenomen op 28 april 2021 
verzoekt hierom (gedeputeerde Appelman neemt dit mee naar GS). 

 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur. 

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