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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
 - Memo Procedurecommissie agendapunt 6 

 
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten Integrale beeldvormende sessies van 29 september en 6 oktober 2021 

 
5.  IPO-najaarsnota  

(beeldvormend) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Het bestuur heeft de najaarsnota 2021 voor IPO Den Haag en voor BIJ12, zonder voorgestelde 
begrotingswijziging, ter informatie aangebonden aan de Algemene Vergadering. U kunt aan de 
afgevaardigden richting de IPO-Algemene vergadering van 7 december punten voor de bespreking 
meegeven. 

  
6. Wensen bedenkingen PS bij voorgenomen besluit GS obligatielening ter versterking kapitaalstruc-

tuur Alliander N.V.  
(beeld- & oordeelsvorming) 
Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting: 
Alliander N.V. is een verbonden partij van de provincie Flevoland (aandeelhouder voor 0,04615%). 
De groeiende vraag naar energie vergt grootschalige investeringen in de elektriciteitsnetten en 
Alliander verwacht dat de totale investeringen op korte termijn (tot 2030) verdubbelen ten opzichte 
van de afgelopen jaren. Alliander haar investeringen worden voornamelijk gefinancierd met behulp 
van vreemd vermogen, waar ook voldoende eigen vermogen tegenover moet staan. 

  
7. Zesde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016  
 Tijd: 15 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
De gewijzigde tarieventabel dient voor het begin van het heffingsjaar door Provinciale Staten te 
worden vastgesteld. 
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Locatie: Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 23.00 uur 

 
Commissievoorzitters: de heer Thomassen & de heer Smetsers 
Commissiegriffiers: mevrouw Krone & mevrouw de Ridder 



  A g e n d a  
  

 Bladnummer 

 2 
 

 
8. Zevende wijziging verordening heffing opcenten MRB 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

Toelichting: 
Op grond van de Provinciewet zijn provincies bevoegd tot het heffen van een opslag (opcenten) op 
de motorrijtuigenbelasting. Het voorstel is om de hoogte van het belastingtarief te wijzigen van 81,4 
opcenten in 82,2 opcenten. 

  
9. Vaststelling Programmabegroting 2022 
 Tijd: 240 min 
 (Alle Portefeuillehouders) 

Toelichting: 
Op 26 mei jl. heeft u besloten de Perspectiefnota 2022-2025 als kader te hanteren, inclusief de 
aangenomen amendementen voor de opstelling van de Programmabegroting 2022. In de 
Programmabegroting 2022 worden de financiële kaders gesteld, waarbinnen Gedeputeerde Staten 
de beoogde activiteiten kunnen uitvoeren om zo de provinciale doelen te kunnen realiseren. Op 
grond van het budgetrecht worden de hiertoe benodigde middelen door Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld. 
 
Het Statenvoorstel met bijlagen wordt in zijn geheel in bespreking genomen. Spreektijd (1e en 2e 
termijn) is in totaal 10 minuten per fractie, exclusief interrupties. Er kan in die 10 minuten per fractie 
van woordvoerder worden gewisseld.  

  
10. Rondvraag 

  
11. Sluiting 

 
 

Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn). Bestuurlijke adviescommissies:  

IPO (met vergaderstukken) 31 december 2021 00:00:00, Provincie Flevoland 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2021/31-december/00:00

