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Aanwezig: 
De heren J. de Borst (SGP), E. Boshuijzen (50plus), F. Brouwer (ChristenUnie) en J.J.T.M. van den 
Donk (PvdA), mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), de heren I.C. van Ginkel (PVV) en C.A. Jansen 
(PVV), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), de heren E.F. Kunst (D66), G. Laagland 
(InwonersBelang),J. Luijendijk (PvdA), R.T. Oost (CDA), H. van Ravenzwaaij (SP) en dames S. 
Rotscheid (D66), J. Staalman (GroenLinks) en S. Verbeek (SP) en de heren E. P. Vels (CDA) en 
H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw Y.C.P. Weijand (VVD) 
 
Commissievoorzitter: de heer A. Stuivenberg  
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken  
College van GS: de heer J. Lodders, de heer J.N. Appelman 
 
Afwezig met kennisgeving:  
De heren F. Boundati (PvdA), C. Kok (PVV) en P. Pels (PVV) 
 
 
Aanvang: 15.30 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
1. Opening 
  
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit Geen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 april 2014  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 16 april 2014 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies  
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 14 mei 2014 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen EB-03 en EB-07 van de lijst af te voeren. 
Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert motie 84 op te nemen op de lijst van door Provinciale 
Staten af te voeren moties.  

Bespreekpunten       
 
6. Lange Termijn Agenda 
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Toezegging  
Besluit Conform. 
Bespreekpunten  
 
7.a. Actuele ontwikkelingen spoorvervoer (beeldvormend) 
Toezegging Geen 
Commissieadvies n.v.t. 
  
 
8.a. Gewijzigd Initiatiefvoorstel VVD: verbetering provinciale carpoolplaatsen 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. In juni 2014 een onderzoek te starten naar alle provinciale carpoolplaatsen in 

Flevoland, met de inzet om de kwaliteit te verhogen en verbetervoorstellen 
te formuleren. 

Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat de onderzoeksresultaten naar verbetering 
van de provinciale carpoolplaatsen in het 4e kwartaal 2014 beschikbaar zijn. 
 

Commissieadvies Hamerstuk 
Bespreekpunten Geen 
  
8.b. Jaarstukken 2013 (oordeelsvormend) 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 15 april 2014, nummer 1615092, besluiten:     
1. De Jaarstukken 2013 (inclusief de Jaarrekening 2013) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat (ná bestemming van reserves) van € 959.000; 
2. Kennis te nemen van een vijftal begrotingswijzigingen 2013 die niet door het 

juiste orgaan zijn besloten. 
3. Het rekeningresultaat 2013 toe te voegen aan de reserve Strategische en 

Ontwikkelingsprojecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 
3) beschikbaar worden gesteld voor: 
a. onontkoombare uitgaven 2014 (wegens aangewezen middelen) ad 

€ 52.000; 
b. de uitvoering van de meerjarenprogramma’s in 2014 ad € 17.000; 
c. de uitvoering van de overige voorstellen ad € 407.000 en 

4. De 14e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.   
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe de commissie te informeren over welke 

informatie wanneer naar PS is gegaan met betrekking tot rapportages en 
jaarcijfers van de OMFL   
 

Commissieadvies Bespreekstuk 
Bespreekpunten Integrale behandeling van de hoofdstukken die de commissie betreffen. 
  
 
9. Rondvraag 
Toezegging Geen 
Bespreekpunten Geen 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  18.00 uur. 
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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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