
P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t 
C o m m i s s i e E & B 

Registratienummer: 

1600980 

Besluitenlijst Statencommissie Economie 6t Bereikbaarheid van 26 maart 2014 

Aanwezig: 
De heren J. de Borst (SGP) en J.J.T.M. van den Donk (PvdA), mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), 
de heren CA. Jansen (PW), E.F. Kunst (D66), G. Laagland (Inwonersbelang))^ R.T. Oost (CDA), 
mevrouw M. Papma (D66), H. van Ravenzwaaij (SP)> D. Rensema (50 PLUS), mevrouw S. Rötscheid 
(D66)j de heer R. Siepel en de dames J. Staalman (GroenLinks), S. Verbeek (SP) en Y.C.P. Weijand 

Commissievoorzitter: de heer A. Stuivènberg 
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heren J.N.J. Appelman en J. Lodders : 

Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 18.00 uur 

Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heren van Vliet (WD), van 
Ravenzwaaij (SP), Brouwer (CU), Pels (PvdA) en Kok (PW) en mevrouw Jonker 
(WD) 

Agendapunt 2 Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgèsteld. 

Agendapunt 3 Mededelingen i 
De hèer Laagland deelt medé dat hij vanaf heden geen deèl meer uit maakt van 
de PW-fractie en als éénmansfractie zal door gaan onder de naam 
Inwonersbelang. 

Agendapunt 4 Vaststèlling besluitenlijst van 19 februari 2014, Lijst van Moties en Lijst van 
Toezeggingen 

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 

Besluit Besluitenlijst 19 februari 2014 
De commissie besluit de besluitenlijst aan te vullen met de bovengenoemde 
toezeggingen. 
De besluitenlijst wordt, inclusief genoemde aanvullingen, conform vastgesteld. 
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Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezeggingen 68 en 100 op de lijst te handhaven. 
De commissie besluit de toezegging 175 van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De lijst van moties bli jft ongewijzigd. 

Bespreekpunten Geen 

Agendapunt 5 Lange Termijn Planning 
Toezegging Geen 
Besluit -Besloten wordt het thema Vrijetijdseconomle In de LTP pp te nemen. 

-Op verzoek van de WD-fract1e, wordt besloten èen initiatiefvoorstel inzake 
carpoolplaatsen In de LTP op te nenrien. Bij voorkeur voor de vergaidèring van 16 
april a.s. 
Voor het overige conform. 

Bespreekpunten De WD-fract1e neemt het Initiatief in overleg te treden met gedeputeerde 
Appelman over de wijze Van agèndering van het thèma Vrijetijdseconomle. 

Agendapunt 
6.a. 

Evaluatie Stiltebeleid (beeldvormend) 

Toezegging Gedeputeerde Lodders: De commissie ontvant 
èn ten behoève van de partiële herziening Örr 
ontwikkelingen in beeld gebracht 

5t het evaluatierapport Stiltebeleid 
igevingsplan, worden alle relevante 

Rondeadvies De commissie verzoekt het presidium een besluit te nemen over de toewijzing 
van het vervolgtraject naar een commissie^ aangezien hierbij een partiële 
herziening van het Omgevingsplan aan de orde is (commissie Ruimte & 
Leefomgeving). 

Agendapunt 
6.b. 

Flevokust: ontwerpalternatieven (beeldvormend) 

Toezegging Geen 
Commissieadvies n.v.t. 

Agendapunt 
7, a. 

Begrotingswijziging aanvullende procesgelden Flevokust (oordeelsvormend) 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 18 februari 2014, nummer 16Ö0980, besluiten: 
1. De 11''^ begrotingswijziging 2014 vast te stellen waarmee € 200.000 extra 
procesgeld beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van 
Flevokust en gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve Omgevingsplan. 

Toezègging Gèen 
Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 26 maart, met stemverklaring PvdA en 

GroenLinks 
Bespreekpunten n.v.t. 

Agendapunt 
7. b. 

Ter visie legging OV-visie (oordeelsvormend) 

Ontwerp-besluit n.v.t. Betreft nota-discussie. 
Toezegging Gedeputeerde Lodders: Ten aanzien van de OV-visie, worden de overstappunten 

1n de voorliggende tekst gevisualiseerd en wordt PS jaarlijks geïnformeerd over 
de implementatie van de OV-visie 

Commissieadvies De commissie acht de OV-visie rijp voor ter Inzage legging. 
Bespreekpunten n.v.t. 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t PS 
O p i n i e r o n d e 

Bladnummer 
3 

Agendapunt 
7. c. 

Startnotitie actualisatie Mobiliteitsbeleid (oordeelsvormend) 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 25 februari 2014, nummer 1600980, besluiten: 
1. De startnotitie 'Actualisatie mobiliteitsbeleid' vast te stellen. 

Toezegging Geen 
Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 26 maart. 
Bespreekpunten Geen 

Agendapunt 8 Rondvraag 
Toezegging Geen 
Bespreekpunten Geen 

• 9. Sluiting; 
Dè voorzitter sluit dè vergadering om 18.00 uur. 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland!nl/Vergadéringen. :  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http: / /www.f levoland. n l / bestuur- 
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


