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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer G.J.C. Ransijn VVD: mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw 
E.T.M. Müller-Klijn, de heer J.J. de Haan, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer J.H. van Ulsen. PVV: de 
heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma. 
CDA: mevrouw C.J. Schotman, mevrouw H.R. Bogaards-Simonse, de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw 
D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager en de heer A. Nessar. ChristenUnie: de heer 
Z.J.B. Heng, mevrouw H. van Keulen-Nentjes en de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse, 
mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij, de heer P.A. van der Starre en de heer F.N.J. 
De Kruif. D66: mevrouw Y.B. den Boer, de heer T.A. Smetsers en mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: 
mevrouw S. Kers, de heer J. Luijendijk en mevrouw L. Vestering. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de 
heer M.A. Khedoe. 
 
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder en mevrouw Krone 
College van GS: De heer Hofstra, de heer De Reus, de heer Appelman, mevrouw Smelik, de heer 
Fackeldey, de heer Rijsberman 
 
Aanvang: 14.00 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Van den Berg. 

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

 
3. Mededelingen 
 -- 

 
4. IPO-Begroting 
Toezegging -- 
Commissieadvies Het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de PS vergadering van 11 

november. 
 
5. Vijfde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 
Toezegging -- 
Commissieadvies Het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de PS vergadering van 11 

november. 
 
6. Zesde wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

motorrijtuigenbelasting Flevoland 
Toezegging -- 
Commissieadvies Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de PS vergadering van 11 

november (aangekondigde Amendementen/Motie: PvdD en 50PLUS) 
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7. Vaststellen Programmabegroting 2021 
Toezegging - Gedeputeerde De Reus zegt toe in overleg te gaan hoe volgend jaar het 

jaarprogramma FVA meer concreet projecten kunnen worden beschreven 
(SGP). 

- Gedeputeerde Appelman zegt toe om de indicatoren Amsterdam Lelystad 
Airport/OMALA meer SMART te maken (Forum voor Democratie).   

- Gedeputeerde Appelman zegt toe een schriftelijke toelichting te geven 
wat de onderbouwing is van de 2,7 miljoen gereserveerd bij het 
onderdeel Floriade, voor de Statenvergadering van 11 november (SGP). 

Commissieadvies Het voorstel is voldoende oordeelsvormend besproken en wordt geagendeerd als 
bespreekstuk voor de PS vergadering van 11 november. 

 
8. Najaarsnota 2020 
Toezegging - Gedeputeerde de Reus neemt contact op met de Gedeputeerde van 

Overijssel om samen een nader onderzoek naar de N50 te doen en komt 
hier in het eerste kwartaal van 2021 op terug (SGP). 

- Gedeputeerde Appelman zal de Staten voor het einde van het jaar 
informeren over de acties die genomen worden om meer MBO 
stageplaatsen te realiseren (DENK, Forum voor Democratie, VVD, D66). 

- Gedeputeerde Hofstra zegt toe een schriftelijke verduidelijking te geven 
op de teksten over het waterprogramma, voor de Statenvergadering van 
11 november (Forum voor Democratie). 

Commissieadvies De oordeelsvormende bespreking is niet volledig afgerond. Een extra vergadering 
is echter niet nodig; de discussie over de Najaarsnota wordt voortgezet tijdens 
de PS vergadering van 11 november. 

 
9. Rondvraag 
 -- 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 00:05 uur. 

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