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*1650268*
Besluitenlijst Statencommissie Economie & Bereikbaarheid van 17 september 2014

Aanwezig:

De dames: Jonker, Meursing, Rötscheid, Van der Struijk, Dijkstra.
De heren: Ferdinand, Karsies, Van Ginkel, Korteweg, De Borst, Kunst, Verbeek, Pels, Stuivenberg,
Oost, Van Dijk, Van Vliet, Van den Donk.
Commissievoorzitter: de heer E. Sloot
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken
College van GS: de heer J.N.J. Appelman, de
Afwezig:

heer J. Lodders en de heer M.J.D. Witteman

De heren Laagland, Van Ravenzwaaij en de dames Weijand en Staalman.

Aanvang: 13:00 uur
Sluiting: 18.00 uur
1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heren Laagland, van Ravenzwaaij
en de dames Weijand en Staalman.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

De voorzitter deelt mede dat er een extra commissievergadering plaatsvindt op
10 december 14.00 u. Deze is grotendeels gewijd aan het dossier Flevokust.
Gedeputeerde Appelman doet een mondelinge mededeling over de Maritieme
Servicehaven Urk, waarover de commissie nog nader schriftelijk wordt
geïnformeerd. De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 25 september 2014
Toezegging
Besluit
De besluitenlijst van 25 september 2014 wordt conform vastgesteld.
Commissieadvies
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 17 september 2014
Toezegging
Besluit
Lijst van Toezeggingen
De commissie besluit de toezegging 182 te handhaven.
De commissie besluit de toezeggingen EB-10, EB-20, EB-22 en EB-23 van de lijst
af te voeren.
Commissieadvies Lijst van Moties
De commissie adviseert motie 78 op te nemen op de lijst van door Provinciale
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Bespreekpunten

Staten af te voeren moties.
De commissie adviseert motie 75 op de Lijst van Moties te handhaven.
Ten aanzien van toezegging 182 (overzicht werklocaties en bovenregionale
detailhandel), betreft de Mededeling van het college enkel de bestuursopdracht,
waarmee nog niet voldaan is aan de toezegging.

6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Gedeputeerde Appelman zegt toe een nader voorstel te doen over de vorm van
informatieverstrekking aan de commissie over de Maritieme Servicehaven Urk.
Besluit
Conform.
Bespreekpunten
7.a. Proces Meerjarenprogramma Beheer & Vervanging en Prestatieindicatoren
(oordeelsvormend)
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014, nummer
1650268.
1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze van een
Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur door:
a. Een budget beschikbaar te stellen voor de periode van 2015 tot en
met 2019, gelijk aan de collegeperiode, ten behoeve van
vervangingsinvesteringen, niet-jaarlijks onderhoud en jaarlijks
onderhoud en e.e.a. te verwerken – zonder financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2015.
b. Een egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen in te
stellen.
c. Een verantwoordingsschema aan te houden voor:
• Prestatie-indicatoren: voortgangsrapportage 2 keer per jaar
gelijktijdig met de zomernota en het jaarverslag
• Uitputting budgetten: jaarlijks gelijktijdig met Jaarrekening
• Lijst met projecten: jaarlijks als bijlage bij de
programmabegroting.
2. Bijgaande lijst van prestatie-indicatoren vast te stellen voor het
monitoren van het beheer en vervanging van de provinciale
infrastructuur.
3. In te stemmen op basis van het Meerjarenprogramma Beheer en
Vervanging Infrastructuur de investeringsmiddelen voor fysieke
verkeersveiligheid maatregelen taakstellend voor vier jaar ter
beschikking te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 oktober
2014.
Toezegging

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat uiterlijk in januari 2015 de Staten, als
addendum op de begroting 2015, de nulmeting met toelichting over de
indicatoren ontvangen.

Commissieadvies

De commissie adviseert het Statenvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
PS-vergadering van 29 oktober 2014.

Bespreekpunten

7.b.Initiatiefvoorstel VVD: Verduurzaming sportaccommodaties Flevoland (oordeelsvormend)
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Ontwerp-besluit

Verzoekt het college van GS om:
1. De ontwikkeling van energie neutrale sportaccommodaties te ondersteunen
en vervolgens dit initiatief positief door te leiden naar de stichting DE-on
2. DE-on te verzoeken maximaal 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de
verduurzaming van de sportaccommodaties in Flevoland en dit project na
enkele jaren te evalueren.

Toezegging
Commissieadvies

Bespreekpunten

Geen
De commissie adviseert de initiatiefneemster (mevrouw Meursing) zich nader
te beraden over het Initiatiefvoorstel en het voorstel in deze vorm niet in te
dienen. Mevrouw Meursing zegt toe, gehoord de commissie, het voorstel mee
terug te nemen voor nader fractieberaad.
Belangrijkste bespreekpunt is de voorgestelde aanpak via het college van GS
naar DE-on en of deze aanpak past binnen de afspraken over het op afstand
plaatsen van DE-on en de rol van de provincie.

8.a. Vervoerregio Amsterdam – Almere (beeldvormend)
Toezegging
Geen
Commissieadvies Geen
8.b. Actualisatie Nota Mobiliteit (beeldvormend)
Toezegging
Geen
Commissieadvies Geen
8.c. Verkenningsrapport Floriade 2022 (beeldvormend)
Toezegging
Geen
Commissieadvies Geen

9. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

N.a.v. de vraag van de heer Korteweg (GroenLinks), zegt de voorzitter toe dat de
concept-beantwoording van de brief van de werkgroep VliegOp in de commissie
geagendeerd zal worden(zie ook toezegging EB-13).
Geen

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur.

Noot:
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