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Aanwezig: 
Heren J. de Borst (SGP), F. Brouwer (ChristenUnie) en J.J.T.M. van den Donk (PvdA), mevrouw G. 

Dijkstra-Oostindie (PvdD), heer C.A. Jansen (PVV), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), heren  

E.F Kunst (D66), G. Laagland (PVV),J. Luijendijk (PvdA), R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA) en H. 

van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50 PLUS), dames S. Rötscheid (D66) en J. Staalman 

(GroenLinks), heren E.P. Vels (CDA) en H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw Y.C.P. Weijand (VVD) 

  

 

Voorzitter: de heer A. Stuivenberg 

Commissiegriffier:  de heer  P.C. Liedekerken 

College van GS:  de heren J.N.J. Appelman (CDA) en J. Lodders (VVD) 

 

Afwezig met kennisgeving:  

Heren F. Boundati (PvdA), E.G.  Boshuijzen (50PLUS), C.J. Kok (PVV) en R.J. Siepel (CU) en 

mevrouw S. Verbeek (SP) 

 

 

Aanvang: 14.00 uur 

Sluiting: 17.45 uur 

 

 

Agendapunt 1 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

 

Agendapunt 2 Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

Agendapunt 3 Mededelingen 

 Geen. 

 

Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst, lijst van moties en lijst van toezeggingen 

Toezegging De nummers van af te voeren toezeggingen worden voortaan op de 

commissieagenda vermeld. 

Commissieadvies Voorgesteld wordt motie 56 te plaatsten op de lijst van af te voeren moties ten 

behoeve van de besluitvorming door Provinciale Staten. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 5 Lange Termijn Agenda 

Toezegging Geen., 

Commissieadvies Conform. 

Bespreekpunten De leden Rensema (50PLUS), Van Ravenzwaaij (SP), Staalman (GroenLinks), Pels 

(PvdA), Jansen (PVV) en Jonker (VVD) melden zich aan om mede vorm te geven 

aan het programma voor een themabijeenkomst Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

naar het Noorden. Deze zal in september worden georganiseerd, naar aanleiding 
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van een aangenomen motie terzake. 

 

Agendapunt 

6.a. 

Ondersteuning MKB (beeldvormend) 

 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Niet van toepassing. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 

6.b. 

Speciale Economische Zones (beeldvormend) 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Niet van toepassing. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 

7.1.a. 

Definitieve besluitvorming Onttrekken aan het openbaar verkeer afrit 

Hogering (oordeelsvormend) 

Toezegging Geen. 

Commissieadvies Hamerstuk. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 

7.2.a. 

Ter visielegging OV-visie (oordeelsvormend)  

Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat de gemaakte opmerkingen worden betrokken 

bij een aangepaste versie van de OV-visie, welke in de commissievergadering van 

26 maart kan worden geagendeerd. 

Commissieadvies De commissie adviseert dat de voorliggende OV-visie niet rijp is voor ter 

visielegging en ziet een aangepaste versie tegemoet. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 

7.2.b. 

Begroting 2014 en eenmalige extra impuls voor de visserij (oordeelsvormend)

  

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe Provinciale Staten een overzicht van 

ingediende aanvragen toe te sturen. 

Commissieadvies Hamerstuk. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 

7.2.c. 

Aanleg fietsknooppuntnetwerk Dronten, Lelystad en Zeewolde 

(oordeelsvormend)  

Toezegging Geen, 

Commissieadvies Hamerstuk. 

Bespreekpunten Geen. 

 

Agendapunt 8 Rondvraag 

Toezegging  Naar aanleiding van een rondvraag van de heer de Borst (SGP), gaat 

gedeputeerde Appelman na of de notitie “Reikwijdte en detailnivo MER” 

inzake de luchthaven Lelystad (juli 2013) is verspreid. 

 Naar aanleiding van een rondvraag van de heer Brouwer (CU), gaat het 

presidium na of openbare uitingen als de anti-islam sticker van de PVV in een 

commissievergadering zijn geoorloofd.  

Commissieadvies Geen. 

Bespreekpunten Geen. 

 

9.  Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  17.45 uur.  
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Vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2014. 

 

 

 

 

 

 

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 zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-

organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 

Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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