
PROVINCIE FLEVOLAND 
B e s l u i t e n l i j s t 

Registratienummer: 

1681158 

Besluitenlijst Statencommissie Economie & Bereikbaarheid van 26 november 2014 

Aanwezig: ' • 
De heer J. de Borst (SGP), de heer J.J.T.M. van den Donk (PvdA), de heer J. van Dijk (Christenunie), 
mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD), de heer L. Ferdinand (Christenunie), de heer l.C. van Ginkel 
(PW), mevrouw M. Jonker-Waterlander (WD), de heer A. Karsies (PVV), de heer E.F. Kunst (D66), 
de heer G. Laagland (InwonersBelang), de heer J. Luijendijk (PvdA), de heer R.T. Oost (CDA), de 
heer H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), 
mevrouw S. Verbeek (SP), mevrouw G. van der Struijk (SOPlus), de heer H.W.E. van Vliet (VVD) en 
mevrouw Y.C.P. Weijand (VVD). 
Aanwezig op de publieke tribune tijdens het besloten deel Flevokust: 
De statenleden Stuivenberg (SP) en Kok (D66), het,burgerlid C. Korteweg (GroenLinks) en als 
ambtelijke ondersteuning de heren Wilms, van der Knijff, Bakker, Timmers, van de Berg, Woerden 
en Plantinga en de dames Haselager en dé Zaaijer. . 

Commissievoorzitter: de heer E. Sloot 
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heer J.N.J. Appelman en de heer J. Lodders 

Afwezig: de heren F. Boundati (PvdA) en P. Pels (PvdA) 

Aanvang: 14:00 uur 
Sluiting: IS.OOuur 

1. Opening 
• De voorzitter opent de vergadering om 14.00 u. 
» Bericht van verhindering Is ontvangen van de heren Boundati en Pels. 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Besluit De mededelingen wordt voor kennisgeving aangenomen. 
•3.- — •3.- — 

4. Vaststellen besluitenlijst van 29 oktober 2014 
Toezegging Geen. 
Besluit De openbare besluitenlijst van 29 oktober 2014 wordt conform vastgesteld. 

Het verslag van het besloten deel van de vergadering van 29 oktober 2014 wordt 
conform vastgesteld. 

— Commissieadvies nvt 

5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 26 november 2014 
Toezegging 
Besluit Lijst van Toezegg/ngen 
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De commissie besluit de toezegging EB11, EB24 en EB25 te handhaven. 
De commissie besluit de toezeggingen 182, EB08, EB12, EB18, EB19 en EB27 
van de lijst af te voeren. 

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

Bespreekpunten De motivering voor het handhaven van de toezeggingen op de lijst van 
Toezeggingen, wordt In de lijst opgenomen. 

6. Lange Termijn Planning 
Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat er nog vóór de verkiezingen, een 

themabijeenkomst voor PS komt over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) naar 
het noorden. Dit naar aanleiding van motie 54. 

Besluit Conform. 
Bespreekpunten Geen. 

7.a. OV-visie 
Toezeggingen Gedeputeerde Lodders doet de navolgende toezeggingen: 

1. Met betrekking tot het Implementatieplan OV-visie: 
Dit wordt in het 1^ kwartaal 2015 opgesteld. De commissie wordt 
geïnformeerd over de fasering en de planning van de implementatie. 
PS-leden worden uitgenodigd voor de aparte sessies die In het kader 
van de implementatie van de OV-visie worden gehouden. 
Het Implementatieplan strekt over meerdere jaren en de commissie 
wordt jaarlijks over de voortgang geïnformeerd 
De extra middelen die PS t.b.v. de uitvoering van de OV-visie 
beschikbaar hebben gesteld, komen terug in het Implementatieplan 

2. Het voorstel de Q-Uner tussen Lelystad en Emmeloord te laten halteren 
in Swifterbant, wordt nader onderzocht. Hierbij worden de kosten, 
omrijtijd en voordelen voor Swifterbant betrokken. 

3. De OV-visie wordt nog geactualiseerd, o.a. ten gevolge van de recente 
besluitvorming door de gemeente Lelystad 

4. De gedeputeerde zegt toe het signaal over de capaciteitsproblemen van 
de trein bij Kampen Zuid (overvol) te bespreken met zijn collega
gedeputeerde uit Overijssel. 

Commissieadvies De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de PS- 
vergaderlng van 17 december. ' • ' . . 

8.a . Onderzoeksopzet onderzoek Doeltreffendheid TMI-regeling, Randstedelijke Rekenkamer 
(beeldvormend) 

Ontwerp-besluit nvt 
Toezegging Geen. 
Commissieadvies nvt 
Bespreekpunten De door de commissie Ingebrachte reacties op vooriiggende onderzoeksopzet, 

worden door de Randstedelijke Rekenkamer meegenomen in het te houden 
onderzoek. Gezien de onafhankelijke positie van de Rekenkamer, is dit aan de 
Rekenkamer. 

8.b. Vaststelling Inpassingspian Flevokust (beeldvormend, openbaar) 
Investeringsbesluit Flevokust (beeldvormend, besloten) 

Ontwerp-besluit nvt 
Toezegging Geen 
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Commissiebesluit De commissie besluit geheimhouding op te leggen op hetgeen in het besloten 
deel van de vergadering mondeling wordt gewisseld en wordt gepresenteerd. 
Deze geheimhouding strekt tot de aanwezige commissieleden, de overige 
aanwezige PS- en burgerleden en de door de provinciesecretaris aangewezen 
ambtenaren. De commissie besluit dat, ten behoeve van de oordeelsvorming in 
de fracties, genoemde Informatie uitsluitend binnen de fractie gedeeld mag 
worden. 
Een deel van de geheimhouding strekt tot en met een geslaagde aanbesteding 
van het buitendijkse deel van het project Flevokust. Voor het deel betreffende 
bedrijfsgevoelige informatie, geldt geheimhouding voor onbepaalde t i jd. Het 
college zal dit onderscheid nader expliciteren ten behoeve van de 
(gedeeltelijke) opheffing van de geheimhouding, zodra van toepassing. 
De geheimhouding op een deel van de stukken die vanaf 29 november ten 
behoeve van PS worden verspreid, wordt door PS bekrachtigd op 17 december 
2014. 
Het verslag van het besloten deel van de vergadering zal bestaan uit de sheets 
van de presentatie (geheim). 

Bespreekpunten Geheim. 

9. Rondvraag 
Toezegging Geen. 
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 besluitenlijstén raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
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/ 


