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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3. Evaluatietraject Omgevingsvisie (combi RND) (#2806297) 

Tijd: 90 minuten   
(Portefeuillehouder mevrouw Smelik) 
Toelichting 
De Omgevingsvisie is het instrument waarmee de Staten bepalen hoe de ontwikkeling van Flevoland 
er uit moet zien. Hoe functioneert dit instrumentarium (inclusief Omgevingsverordening en 
Omgevingsprogramma)? U krijgt inzicht in het proces en uw rol rondom het sturingsdocument 
“Omgevingsvisie 2030 en verder” en de afwegingen die in het kader van de huidige dan wel nieuwe 
opgaven moeten worden gemaakt. 
 

4. Kwartiermaker Batavialand (#2809218) 
Tijd: 60 minuten  
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
Toelichting 
De eerste bevindingen van de kwartiermaker Batavialand en de eerste contouren van het plan van 
aanpak worden presenteren. De inbreng van de commissie zal de kwartiermaker verwerken in het 
uiteindelijke plan van aanpak.  
 

5. Impuls beheer en onderhoud landschapskunst Flevoland (#2814072)  
Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
Toelichting 
Met het oog op het huidige themajaar Ode aan het Landschap (Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen) en Floriade 2022, waarbij het publiek uitgedaagd wordt om te provincie in te trekken, is 
de wens om een eenmalige verbeteringsslag aan de Collectie Landschapskunst mogelijk te maken. U 
wordt geïnformeerd over de manier waarop de provincie en betrokken partners hierin samen 
optrekken. 

  
6. Consolidatiesessie pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid (#2810824) 
 Tijd: 90 minuten  
 (Portefeuillehouders mevrouw Smelik, de heer Appelman) 

Toelichting 
In deze laatste werksessie van de pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid worden alle 
stappen die de commissie EMS sinds maart heeft doorlopen samengevat. Daarbij worden nog twee 
kaderstellende elementen toegevoegd; de gewenste werkingsduur voor het beleid en het financieel 
kader dat PS meegeeft aan GS voor de uitwerking van het beleid. De 80% versie van de opdracht van 
PS aan GS wordt doorgenomen waarbij de commissieleden concrete tekstvoorstellen kunnen doen. 
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Beeldvormende sessie commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 1 september 
2021 
 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 – 18.00 uur + 19.00- 23.00 (doorlopende agenda) 
Commissievoorzitter:  de heer Smetsers / mevrouw  Müller/ de heer Thomassen  
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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7. Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (#2812905) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
Door middel van een presentatie wordt inzicht gegeven in de concept-samenwerkingsafspraken als 
een vervolg op het voorstel van de Transitiecommissie dat in april in de commissie EMS en in de 
Staten is besproken. In de presentatie wordt toegelicht op welke punten het voorstel van de 
Transitiecommissie verder is uitgewerkt. 

  
8. Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland (#2807084) 

Tijd: 45 minuten  
(Portefeuillehouders de heer Appelman) 
Toelichting 
In 2021 is het Groeifonds Flevoland opgericht. Begin 2021 heeft het ministerie EZK coronamiddelen 
beschikbaar gesteld, waarmee een uitbreiding van het Groeifonds Flevoland mogelijk wordt. 
Hiervoor is provinciale co-financiering nodig. De beeldvormende ronde heeft als doel om technische 
informatie te geven over wat de uitbreiding van het Groeifonds Flevoland behelst en hoe het 
beoogd wordt. 
 

9. Sluiting 
 


