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Aanwezig: 
De heren J. de Borst (SGP) en  J.J.T.M. van den Donk (PvdA), mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), 
de heren L. Ferdinand (ChristenUnie) en  I.C. van Ginkel (PVV),  mevrouw M. Jonker-Waterlander 
(VVD), de heren E.F. Kunst (D66),  G. Laagland (InwonersBelang) en J. Luijendijk (PvdA), mevrouw 
M. Luyer (CDA), heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA),  H. van Ravenzwaaij (SP), dames S. 
Rötscheid (D66), G. van der Struijk (50plus) en 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 
 
Afwezig:  
De heren E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. Boundati (PVDA), J. van Dijk (ChristenUnie), C.A. Jansen 
(PVV), C.J. Kok (PVV) en J. Luijendijk (PvdA), mevrouw J. Staalman (GroenLinks) en d heer E. Vels 
(CDA) 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heren Kok (PVV), Jansen (PVV) en 

Boundati (PvdA). 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Besluit Geen 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 14 mei 2014  
Toezegging Geen. 
Besluit De besluitenlijst van 14 mei 2014 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 11 juni 2014 
Toezegging Naar aanleiding van toezegging EB05, zegt gedeputeerde Appelman toe dat de 

commissie schriftelijk wordt geïnformeerd over de duur van de tijdelijke 
snelheidsbeperking op de Winkelweg te Zeewolde. 

Besluit Lijst van Toezeggingen 
De commissie besluit de toezeggingen EB02, EB04, EB05 en EB09 van de lijst af te 
voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert de lijst van moties ongewijzigd te handhaven.  

Bespreekpunten Geen.     
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6. Lange Termijn Agenda 
Besluit Conform. 
 
7.a. Doorstartfonds MKB (oordeelsvormend) 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de bevindingen van de accountant, 

onderdeel zijn van de jaarlijkse rapportage aan PS.  
Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 juni 2014. 
  
7.b. Convenant  Bereikbaarheid Lelystad Airport (oordeelsvormend) 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies Hamerstuk voor de PS-vergadering van 11 juni 2014, op voorwaarde dat het 

aanvullende memo van het college over de bijdrage van derden, integraal 
onderdeel van het statenvoorstel uit maakt en dit ook als zodanig aan de PS-
vergadering wordt voorgelegd. 

 
8.a. Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport (beeldvormend) 
Toezegging Geen. 
Bespreekpunten De brief van de werkgroep “Vliegop uit Biddinghuizen” zal procedureel worden 

beantwoord. Het college levert hiertoe een voorzet.   
  
8.b. Planologisch  juridisch kader Flevokust (beeldvormend) 
Bespreekpunten Presentatie. 
 
9. Rondvraag 
Bespreekpunten Geen 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de 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/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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