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Besluitenlijst Statencommissie Economie van 18 januari 2017

Aanwezig:

WD: mevrouw Broen en mevrouw Smeels en heer Gijsberts
PW: heer Van Ginkel en heer Wagenaar
CDA: mevrouw Schotman en heer Hopster
SP: heer Van der Linden en heer Van Ravenzwaaij
D66: heer Smetsers
PvdA: mevrouw Azarkan
Christenunie: heer Post
50Plus: heer Jansen
GroenLinks: heer Korteweg
SGP: heer Bogerd
PvdD: heer Van der Avoird
Voorzitter: de heer Boutkan
Commissiegriffier: de heer Liedekerken
College van GS: de heren Lodders en Appelman
Afwezig: geen afwezigen

Aanvang: 15.30 uur
Sluiting: 21.30 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. Tevens wordt besloten dat
bespreking van de businesscase en financiering Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland (agendapunt 8) in beslotenheid plaats vindt.

3. Mededelingen
Besluit

De commissie stemt in met het schrappen van de commissievergadering van 22
maart, gezien de verplaatste PS-vergadering naar deze datum. De commissie
stemt in met een mogelijke extra commissievergadering in April, indien de
besluitvorming rond de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland dit
noodzakelijk maakt.

4. Vaststellen besluitenlijst van 16 november 2016
De besluitenlijst wordt aangevuld met een toezegging van gedeputeerde
Besluit
Rijsberman. Deze luidt:
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"Gedeputeerde Rijsberman zegt, namens gedeputeerde Lodders, toe om te
lobbyen via het IPO voor dezelfde wettelijke positie voor Provinciale Staten in de
geluidswetgeving als de positie van de gemeenteraad, conform de motie die is
aangenomen in PS van Utrecht"
Met deze aanvulling, wordt de besluitenlijst van 16 november 2016 conform
vastgesteld.

5. Uitstel opening Lelystad airport en stand van zaken vliegroutes (Oordeelsvormend)
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat zodra de Kamerbrief met de aangepaste
Toezegging
planning opening vliegveld Lelystad airport beschikbaar is, deze terstond ter
kennisname van PS wordt gebracht.
6. 5^ Begrotingswijziging Stimuleren ontwikkelingskansen economie en duurzaamheid
Amsterdam Lelystad Airport (Oordeelsvormend)
Gedeputeerde Lodders informeert de commissie Economie zodra de criteria voor
Toezegging
toewijzing van projecten beschikbaar zijn.
Commissieadvies Bespreekstuk voor PS van 8 februari (onder voorbehoud fractieberaad
GroenLinks)
7. MKB doorstart (Beeldvormend)
Geen
Toezegging
n.v.t.
Besluit
8. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (Beeldvormend)
Geen
Toezegging
De commissie bekrachtigt de geheimhouding op de in beslotenheid
Besluit
gepresenteerde informatie inzake de businesscase en financiering van de
Maritieme Servicehaven.
9. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten
10. Sluiting

Geen
De rondvragen worden ter vergadering beantwoord.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 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://vww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

