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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 

- Gedeputeerde Hofstra: mondelinge mededeling over stand van zaken dossier 
IJsselmeerziekenhuizen (zie ook de eerder verstrekte mededelingen op de Lijst Ingekomen Stukken. 
De meeste recente mededeling is bijgevoegd). 

  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van de commissies Bestuur, Duurzaamheid, Ruimte en Economie van 

februari 2019 
 Toelichting 

De besluitenlijsten van de laatstgehouden commissies liggen ter vaststelling voor. 
 

5.  Vaststelling Jaarstukken 2018 (oordeelsvormend) 
 Tijd: 15.45 – 17.15 u 

(Portefeuillehouder de heer Hofstra, het gehele college is aanwezig) 
 Toelichting:  
 Provinciale Staten stelden in het najaar 2017 de Programmabegroting 2018 vast. Via de Jaarstukken 

2018 leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen, de 
activiteiten en de inzet van middelen. Voor uw Staten vormt dit het sluitstuk van de P&C cyclus; het 
statenvoorstel bespreekt u oordeelsvormend.  
Er wordt door de agendacommissie voorgesteld tot een integrale bespreking van de stukken. 
Het Accountantsverslag 2018 en de bestuurlijke reactie daarop zijn bijgevoegd en worden separaat 
besproken voorafgaand aan de integrale Statencommissie van 15 mei 2019. Ook is er al gelegenheid 
geweest voor bespreking van de technische vragen voorafgaand. 

  
6.  Zienswijze begroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- 

en Vechtstreek (oordeelsvormend) 
 Tijd: 17.15 – 18.00 u 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten een zienswijze in te dienen bij de OFGV 
voor de ontwerpbegroting 2020. Er ligt een statenvoorstel oordeelsvormend voor. Bespreking in GS 
van 7 mei wordt voorzien; derhalve is sprake van een nazending. 
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Integrale ad hoc commissie van 15 mei 2019 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 uur– uiterlijk 23.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heer Boutkan 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder en de heer Liedekerken 
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7.  Landschapsvisie (beeldvormend) 

Tijd: 19.00 – 19.30 u 
(Portefeuillehouder de heer Hofstra) 

 Toelichting: 
Het doel van de presentatie is om de Statenleden inzicht te bieden in de noodzaak van helder 
landschapsbeleid. U wordt op beeldende wijze meenemen in de opgave ‘het Verhaal van Flevoland’ 
en de hieruit voortkomende uitwerkingen: Landschapsvisie, Erfgoedprogramma en Gebiedsbranding. 
Het accent ligt in de presentatie op de Landschapsvisie. Ook de verdere planning komt daarbij aan 
de orde. 
 

8.  Randstedelijke Rekenkamer: zienswijze op begroting 2020 en 1ste begrotingswijziging 2019  
(oordeelsvormend)  

 
 

Tijd: 19.30 – 20.00 u 
(Portefeuillehouder n.v.t.) 
Toelichting: 
Conform artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verzoekt de Randstedelijke 
Rekenkamer Provinciale Staten uiterlijk 7 juni aanstaande haar zienswijze op de begroting 2020 en 
concept 1e Begrotingswijziging 2019 kenbaar te maken. Er ligt een Statenvoorstel oordeelsvormend 
voor. U wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.  
 

9.  Zienswijze ontwerp programmabegroting 2020-2023 RHC Het Flevolands Archief 
(oordeelsvormend) 

 Tijd: 20.00 – 20.30 u 
(Portefeuillehouder de heer Verbeek) 
Toelichting: 
Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2020-2023. 
Daartoe treft u een Statenvoorstel aan dat oordeelsvormend wordt besproken. 
 

10.  Verzoek mandatering ontwikkelconstructie Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland 
(MSNF)  (beeld- en oordeelsvormend) 
Tijd: 20.30 – 22.00 u 
(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting: 
Aan de orde is de mandatering aan GS om binnen de eerder vastgestelde financiële kaders te 
besluiten over de rollen en taakverdeling bij de ontwikkeling en exploitatie van de Maritieme 
Servicehaven Noordelijke Flevoland. 
De bespreking van het Statenvoorstel wordt voorafgegaan door 30 minuten beeldvorming over de 
achtergronden van dit voorstel.   
 

11.  BESLOTEN Versterking vestigingsklimaat Noordelijk Flevoland (oordeelsvormend) 
 Tijd: 22.00 – 23.00 u 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting: 

Het Statenvoorstel is geheim en ligt voor de leden van PS vanaf 6 mei ter inzage bij de griffie. 
Het zal tevens ter vergadering worden uitgedeeld en weer ingenomen.  
 

12.  Rondvraag 
  

13.  Sluiting 
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Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning Integrale commissie 
  
b.  Lijst van Moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  Lijst van Ingekomen Stukken 
  

 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.    
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