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

Registratienummer: 

1688726 

Besluitenlijst Statencommissie Economie & Bereikbaarheid van 10 december 2014 

Aanwezig: 
De heren Laagland (IB), de Borst (SGP), van Dijk (ChristenUnIe), van Ginkel (PW), van Vliet (VVD), 
van Ravenzwaaij (SP), Kunst (D66), Karsies (PW), Oost (CDA), Luijendijk (PvdA), Ferdinand 
(ChristenUnIe) en van den Donk (PvdA) en de dames Dijkstra (PvdD), van der Struijk (SOPlus); 
Verbeek (SP), Rötscheid (D66), Staalman (GroenLinks), Jonker (VVD) en Luyer (CDA) 

Commissievoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Commissiegriffier: de heer P.C. Liedekerken 
College van GS: de heer J.N.J. Appelman 

Afwezig: de heren Witteman (gedeputeerde), Boshuijzen (SOPlus), Pels (PvdA), Boundati (PvdA) en mevrouw Weijand (WD) 

Aanvang: 14:00 uur 
Sluiting: 17:30 uur 

1. Opening 
• De voorzitter opent de vergadering om 14.00 u 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
De commissie bevestigt bespreking van agendapunt 6 A 2 (Investeringsbesluit 
Flevokust) in beslotenheid. 

3. Mededelingen 

Bestuit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

4. Lange Termijn Planning 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe de commissie actief te Informeren over de 

Maritieme Servicehaven Urk, indien zich relevante nieuwe ontwikkelingen 
aandienen. 

Besluit De commissie stemt in met agendering van een terugblik op het functioneren van 
de commissie op 28 januari 2015. De LTP wordt conform vastgesteld. 

Bespreekpunten Geen 

5.a. DE-on (beelvormend) 
Toezegging Geen 
Commissieadvies n.v.t. 

6.a.Flevokust (oordeelsvormend) 
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1. Statenvoorstel Flevokust - Vaststelling inpassingsplannen (openbaar) 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de Intentieovereenkomst met de beoogd 
exploitant per heden (10 december 2014) voor PS en burgerleden GEHEIM ter 
inzage bij de griffie wordt gelegd. 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 17 december 2014 
Bespreekpunten 

2. Statenvoorstel Investeringsbesluit buitendijkse overslaghaven Flevokust (besloten) 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat vóór de PS-vergadering van 17 december, 
een overzicht van kosten, opbrengsten en exploitatie voor PS en burgerleden 
GEHEIM ter Inzage bij de griffie wordt gelegd 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 17 december 2014 
Bespreekpunten Geheim. De commissie besluit de door het college van GS opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen en besluit tevens dat de geheimhouding strekt 
tot allé staten-en burgerleden. 

7. Rondvraag 
Toezegging Geen 
Bespreekpunten Geen 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten 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/ 


