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Aanwezig: 
Heren J. de Borst (SGP), F. Boundati (PVDA), 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), de heren  E.F. Kunst (D66), G. Laagland (PVV),J. Luijendijk (PvdA), R.T. Oost 
(CDA), H. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50 PLUS), de heer M. Rijsberman (D66), mevrouw J. 
Staalman (GroenLinks),  mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw 
Y.C.P. Weijand (VVD) 
 
Commissievoorzitter: de heer E. Sloot 
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heer J.N.J. Appelman 
 
 
Aanvang: 15.00 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt 1 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur. 
 
Agendapunt 2 Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
Agendapunt 3 Mededelingen 
 Geen. 
 
Agendapunt 4 Vaststelling besluitenlijst van 29 januari 2014, lijst van moties en lijst van 

toezeggingen 
Toezegging Geen. 
Besluit De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

Lijst van Toezeggingen: 
De commissie besluit toezegging 68 op de lijst te handhaven.  
De commissie besluit de toezeggingen 129, 136, 137, 138, 161, 177, 185, 186 en 
187 van de lijst af te voeren.  

Commissieadvies Lijst van Moties:  
De commissie adviseert motie 51 op te nemen op de lijst van door PS af te 
voeren moties. De commissie adviseert motie 54 op de lijst van Moties te 
handhaven. 

Bespreekpunten Geen. 
 
Agendapunt 5 Lange Termijn Agenda 
Toezegging Geen. 
Besluit In het kader van de Uitvoeringsagenda Economie, besluit de commissie de stand 

van zaken met betrekking tot de vrijetijdseconomie Flevoland beeldvormend te 
agenderen.  
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Bespreekpunten Het dossier Flevokust zal tot aan het zomerreces regelmatig en uitvoerig worden 

geagendeerd. Deze planning staat vermeld op de geactualiseerde LTP, welke 
staat geagendeerd voor de commissievergadering van 26 maart. 

 
Agendapunt 6a Besteding Europese fondsen in Flevoland 1994-2015 (beeldvormend) 
Toezegging Geen. 
Rondeadvies Geen. 
 
Agendapunt 7a Ontwikkeling Flevokust –start ruimtelijke procedure 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 21 januari 2014, nummer 1588541, besluiten: 
1. In te stemmen met het doen van een kennisgeving dat wordt onderzocht of tot 
optimalisatie van de plannen voor Flevokust kan worden gekomen en dat in dat 
kader wordt gestart met de procedure om de ontwikkeling van Flevokust te 
Lelystad als haven- en industrieterrein mogelijk te maken. Die kennisgeving heeft 
betrekking op het opstellen van een planologisch-juridisch kader en een 
Milieueffectrapport voor dat planologisch-juridisch kader, de benodigde 
vergunningen en zo nodig het verleggen van de dijk (primaire waterkering) 
waarbij: 
a. ter inzage worden gelegd: 
    - uitgangspuntennotitie planologisch-juridisch kader Flevokust, 
    - notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust, 
    - inventarisatie zorgen en aandachtspunten rond Flevokust uit de omgeving. 
b. de periode tot het geven van reactie op 4 weken wordt gesteld; 
c. gemeld wordt dat de Commissie MER om advies wordt gevraagd in de fase van 
het ontwerp; 
2. Betrokkenen te informeren. 

Toezegging Geen. 
Rondeadvies De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de PS-

vergadering van 19 februari 2014. 
 
Agendapunt 8 Rondvraag 
Toezeggingen Gedeputeerde Lodders: 

1. De commissie wordt nader geïnformeerd over het opnemen van de 
Flediteweg en Winkelweg in het fietsknooppuntennetwerk. 

Gedeputeerde Appelman: 
1. De commissie ontvangt een overzicht van de aanvragen en toekenningen 

van projecten die gefinancierd worden uit de Zuiderzeegelden 
2. De gedeputeerde voert overleg met gedeputeerde Gijsberts over 

toezegging 184, behorende bij de commissie Bestuur & Samenleving 
3. de commissie ontvangt schriftelijk antwoord op de vraag of de 

planontwikkeling inzake de versnelde aanleg van de Parallelbaan 
Dronterringweg op schema ligt (motie 51). 

Bespreekpunten Geen. 
 
9.  Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  17.45 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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