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Registratienummer:
1976652

Besluitenlijst Statencommissie Economie van 13 oktober 2016

Aanwezig:

WD: mevrouw Broen, mevrouw Smeels en mevrouw Klijnstra
PW: de heer Wagenaar en de heer van Ginkel
CDA: mevrouw Schotman en heer Hopster
SP: heer van der Linden
D66: heer Kok en heer Smetsers
PvdA: de heer Pels
Christenunie: de heer Post
SOPlus: de heer Jansen
GroenLinks: de heer Korteweg
SGP: heer De Boer
PvdD: heer Van der Avoird
Voorzitter: de heer Siepel (vervangend voorzitter)
Commissiegriffier: de heer Liedekerken
Afwezig: mevrouw kzarkan

Aanvang: 18.00 uur
Sluiting: 22.15 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Azarkan.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 31 augustus 2016
Gedeputeerde Appelman zegt m.b.t. het Economisch Programma het navolgende
Toezeggingen
toe:
(in commissie1. Provinciale Staten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over de
vergadering 31
voortgang van het Economisch Programma;
augustus)
2. De EVO-doelen in het programma worden over de hele breedte
geconcretiseerd bij de ontwikkeling van het monitoring en evaluatie
instrument
De commissie besluit de twee boven genoemde toezeggingen van gedeputeerde
Besluit
Appelman toe te voegen aan de besluitenlijst van 31 augustus.
De besluitenlijst van 31 augustus 2016 wordt conform vastgesteld.
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5. Concept Plan Recreatie 6 Toerisme (beeldvormend)
Toezegging
Geen

6. Afmeervoorzieningen pleziervaartuigen (oordeelsvormend)
Toezegging
Geen
Commissieadvies n.v.t.
Bespreekpunten
De fractie van 50Plus kondigt een motie Vreemd aan de orde van de dag aan voor
de PS vergadering van 26 oktober 2016.
7. Passage Dronten (oordeelsvormend)
Toezegging
Geen
Commissieadvies n.v.t.
8. Vaststelling Inpassingsplan verbindingsweg en halve aansluiting A6 Lelystad airport
(oordeelsvormend)
Toezegging
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat PS via de reguliere voortgangsrapportage
wordt geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de gelijkvloerse kruising
Meerkoetenweg. Het betreft een rapportage over de kosten, de veiligheid en de
doorstroming, waarbij de rapportage van het betreffende onderzoek als bijlage
wordt toegevoegd.
Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS vergadering van 26 oktober 2016.
9. MER en Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (oordeelsvormend)
Toezegging
Geen
Commissieadvies Hamerstuk voor de PS vergadering van 26 oktober 2016.
De commissie besluit de hoorzitting m.b.t. het horen van de gemeenteraden van
Besluit
Urk, Noordoostpolder en Dronten te houden op 14 december 19.00 u. Per
gemeenteraad wordt achtereenvolgend 45 minuten gereserveerd.
10. Programmabegroting 2017 (oordeelsvormend)
Toezegging
Gedeputeerde Appelman zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vraag van
GroenLinks waarom de procesgelden Floriade in 2017 gedekt worden uit de
gebiedsprojecten en niet meer uit Almere 2.0.
Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS vergadering van 9 november 2016.
11. Rondvraag
Bespreekpunten

Geen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 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.
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Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te z1en op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/prov1nc1ale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

