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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Broen en heer Gijsberts 
PVV: heer Van Ginkel en heer Wagenaar 
CDA: mevrouw Schotman en heer Hopster 
SP: heer Van der Linden en heer Van Ravenzwaaij 
D66: heer Kok en heer Smetsers 
PvdA: mevrouw Azarkan  
ChristenUnie: heer Post 
50Plus: heer Jansen 
GroenLinks: mevrouw Staalman 
SGP: heer Bogerd 
PvdD: heer Van der Avoird 
 
 
Voorzitter: mevrouw Schotman  
Commissiegriffier: de heer Liedekerken  
College van GS:   de heer Appelman    
 
Afwezig met kennisgeving: de heer Korteweg (GroenLinks)  
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 18 januari 2017  
Toezegging Geen 
Besluit Ter aanvulling op de besluitenlijst, besluit de commissie tot het opnemen van 

een toezegging in deze besluitenlijst naar aanleiding van de rondvraag van de 
SGP. Het betreft de toezegging van gedeputeerde Appelman dat er op korte 
termijn een mededeling wordt gedaan aan PS over de brandbrief 
IJsselmeervisserij die is verstuurd aan het Ministerie van EZ, inclusief voorzien 
van een toelichting op het aspect van de NB-wet vergunningen. De besluitenlijst 
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van 18 januari 2017 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies n.v.t. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 15 februari 2017 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen E20, E22, E25, E30, E32, E54, E57, E61 en 
E62 van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motie E5 op te nemen op de lijst van door Provinciale 
Staten af te voeren moties.  

Bespreekpunten Geen      
 
6. Lange Termijn Planning 
Toezegging Geen. 
Besluit Conform. Op verzoek van de SGP, besluit de commissie om de Mededeling 

verduurzaming beroepsvisserij onder voorbehoud te agenderen voor de 
commissie van 17 mei. Dit voorbehoud betreft de beschikbaarheid van de reactie 
van het ministerie van LHV. 

Bespreekpunten Geen 
 
7. Voortgang perspectieven Circulaire Economie en Landbouw, meerdere smaken 

(beeldvormend) 
Toezegging Geen 
Besluit n.v.t. 
Bespreekpunten Geen 
 
8. Businesscase/financiering Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (beeldvormend) 
Toezegging Geen 
Besluit n.v.t. 
Bespreekpunten Geen 
 
9. Rondvraag 
Toezegging Geen 
Bespreekpunten Geen 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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