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Aanwezig: 
De heren de Borst (SGP), van Dijk (CDA) en van den Donk (PvdA), mevrouw Dijkstra-Oostindie 
(PvdD),de heren Ferdinand (CU) en van Ginkel (PVV), mevrouw Jonker-Waterlander (VVD), de heren 
Karsies (PVV), Kunst (D66), Laagland (InwonersBelang), Luijendijk (PvdA) en Oost (CDA) en de dames  
Rotscheid (D66), Staalman (GroenLinks), Van der Struijk (50Plus) en Verbeek (SP), de heer van Vliet 
(VVD) en mevrouw Weijand (VVD). 
 
Commissievoorzitter: de heer A. Stuivenberg  
Commissiegriffier: de heer B. Kunnen 
College van GS: de heren J.N.J. Appelman en J. Lodders  
 
Afwezig:  
De heren Boundati (PvdA), van Ravenzwaaij (SP), Rijsberman (D66) en Jansen (PVV),    
 
Aanvang:  14.00   uur 
Sluiting:    16.40   uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verlating binnengekomen van de dames Staalman en Weijand   

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 17 september 2014  
Toezegging De griffie gaat na wat de status van het verslag van een hoorzitting is 
Besluit De besluitenlijst van 17 september 2014 wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies n.v.t. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 29 oktober 2014 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezegging   182 en EB-06  te handhaven. 
De commissie besluit de toezeggingen   68, 100, EB-15 en EB-16  van de lijst af te 
voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert de moties 56, 75 en 80 op te nemen op de lijst van door 
Provinciale Staten af te voeren moties.  
De commissie adviseert motie 68 op de Lijst van Moties te handhaven. 
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6. Lange Termijn Planning 
Toezegging De griffie gaat na welke onderwerpen begin 2015 worden geagendeerd, deze 

ontbreken nu op de LTP 
Besluit De commissie neemt kennis van de LTP. 
 
7.a. Programmabegroting 2015 (oordeelsvormend) 
Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe  volgende week met een mededeling te komen 

over het wandel- en fietsroutenetwerk. 
Commissieadvies De commissie adviseert de programmabegroting 2015 als Bespreekstuk op de 

agenda van PS van 12 november te plaatsen. 
Bespreekpunten diverse 
  
9. Rondvraag 
Toezegging geen 
  
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 16.40    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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