
  
  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: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
De heren J. de Borst (SGP), W. Boutkan (PVV),  F. Brouwer (ChristenUnie) en J.J.T.M. van den Donk 
(PvdA), mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), de heer S. van Ginkel (PVV), mevrouw M. Jonker-
Waterlander (VVD), de heren C. Korteweg (GroenLinks), G. Laagland (InwonersBelang), J. Luijendijk 
(PvdA), R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50 PLUS) en M. 
Rijsberman (D66), mevrouw S. Rötscheid (D66), de heer E. Vels (CDA) en mevrouw S. Verbeek (SP), 
heer H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw Y.C.P. Weijand (VVD)E 
 
 
Commissievoorzitter: de heer E. Sloot 
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heren J.N.J. Appelman en J. Lodders 
 
Afwezig: 
De heren F. Boundati (PvdA), E.F. Kunst (D66), C.A. Jansen (PVV), Kok (PVV) en mevrouw J. 
Staalman (GroenLinks) 
 
 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Boundati (PvdA), Kunst (D66), 
Jansen (PVV), Kok (PVV) en mevrouw Staalman (GroenLinks). 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Geen 
 
4. Vaststelling besluitenlijst van 26 maart 2014 
Toezeggingen Geen. 
Besluit De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  
Bespreekpunten Geen. 
 
5. Vaststelling Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen 
Toezeggingen Geen. 
Commissieadvies/besluit Lijst van moties: De commissie adviseert alle moties op de lijst te 

handhaven.  
Lijst van toezeggingen: Besloten wordt de toezeggingen 149b en EB 01 
van de lijst af te voeren. 
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Bespreekpunten Geen. 
 
6. Lange Termijn Planning 
Toezegging Geen. 
Besluit De Lange Termijn Planning wordt conform vastgesteld. 
Bespreekpunten Geen. 
 
7.a. Vervoerregio Amsterdam-Almere (beelvormend) 
Toezegging Geen. 
 
8. a. Keuze voorkeursvariant ontwikkeling Flevokust (oordeelsvormend) 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 25 maart 2014, nummer 15973331607292, besluiten: 
1. In te stemmen met variant 4 - een buitendijkse overslagterminal met 
binnendijks (nat) bedrijventerrein - als voorkeursvariant en deze variant verder 
te onderzoeken en uit te werken tot een financieel haalbaar 
inpassingsplan/bestemmingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage 
(MER). 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Bespreekstuk voor de Provinciale Statenvergadering van 16 april 2014 
Bespreekpunten Geen. 
 
8. b. Begrotingswijziging aanvullende procesgelden Flevokust (oordeelsvormend) 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland,gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 8 april 2014, nummer 1600982, besluiten: 
1. De 15de begrotingswijziging 2014 vast te stellen waarmee € 250.000 extra 
procesgeld beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van 
Flevokust en gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve Omgevingsplan. 

Toezegging Geen. 
Commissieadvies Hamerstuk voor de Provinciale Statenvergadering van 16 april 2014 
Bespreekpunten Geen. 
 
8. c. Initiatiefvoorstel VVD; Verbetering provinciale carpoolplaats(en) in Flevoland 
(oordeelsvormend) 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het initiatiefvoorstel van de VVD-

fractie-HB 1605697- van 16 april 2014, besluiten: 
Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen:  

1. De uitbreiding van de carpoolplaats A6 Lelystad-Noord / Houtribweg in 
de begrotingspost PMIRT 2015 op te nemen; 

2. De uitbreiding van de carpoolplaats A6 afslag S104 Almere  
Buiten-West in de begrotingspost PMIRT 2015 op te nemen; 

3. In 2014 een onderzoek te starten naar alle provinciale carpoolplekken in 
Flevoland, met de inzet om de kwaliteit te verhogen en 
verbetervoorstellen te formuleren. 

Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat een beperkte uitbreiding van de 
carpoolplaatsen Lelystad Noord/Houtribweg, Emmeloord en Almere Buiten-west 
zal worden gerealiseerd in het kader van regulier onderhoud en dat hij de 
voorbereidingen voor een onderzoek naar alle carpoolplaatsen zal starten.   

Commissieadvies De commissie adviseert de indiener op grond van de toezeggingen van 
gedeputeerde Lodders de eerste twee beslispunten te schrappen en beslispunt 3 
te handhaven. De indiener stemt hiermee in en het initiatiefvoorstel wordt in 
aangepaste vorm opnieuw geagendeerd voor de commissievergadering van 14 
mei.  

Bespreekpunten Geen. 
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9. Rondvraag 
 Geen. 
 
10.  Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  17.45 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/ 
  

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

