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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 25 augustus en 1 september   
   
5.  Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland (#2805688)  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder 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.  Met 
het voorliggende voorstel wordt het fondsvermogen van het Groeifonds Flevoland verder versterkt. 
 

6.  Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken (#2813462)  
 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.  
Met het voorstel wordt gevraagd om budget beschikbaar te stellen. 
 

7.  Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte (#2784342) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus) 
 Toelichting: 

Het ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte is erop gericht de provinciale doelen uit de 
Mobiliteitsvisie 2030 nader uit te werken en te verbinden met doelstellingen en activiteiten van 
partners. Er zijn meerdere aanleidingen voor het nieuwe Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte.  
Na vaststelling van het Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte zal deze ter inzage worden gelegd 
en aan medeoverheden en maatschappelijke partners worden toegezonden.  
 

8.  Samenwerking regio Zwolle (#2792052)  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 

 

2838183 

*2838183* 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 22 & 29 september 2021 
 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 15.30 - 22.00 uur 
Let op: het betreft één doorlopende agenda voor zowel de Statencommissie van 22 september als van 29 
september. 

 
Commissievoorzitter: mevrouw Müller / de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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Om inhoudelijke en bestuurlijke redenen is het gewenst om de samenwerking  met de regio Zwolle 
te intensiveren. Het is daarbij van belang om als deelregio meer gezamenlijk op te trekken met de 
drie betrokken gemeenten (Dronten, Urk en Noordoostpolder) en met de andere provincies. Voor 
het versterken van de samenwerking met de regio is budget nodig. 
 

9.  Verkenning van de opdrachtformulering voorlopige rapporteur als deelnemer aan de 
klankbordgroep regio Zwolle (#2770265) 

 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder n.v.t) 
 Toelichting: 

De rollen van PS m.b.t. regionale samenwerking voor de regio Zwolle verdienen verdere invulling en 
aanscherping. Er is op dit moment geen strategische koers vastgesteld door uw staten. Ook de 
raden en vier staten van de provincies ontberen die strategische koers. Deelname aan de 
klankbordgroep regio Zwolle gaat daarin mee verandering brengen. Het voorstel is om een 
voorlopige rapporteur te benoemen die gevraagd wordt een opdracht aan te Staten voor te leggen. 
 

10.  Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2021 (#2811714)  
Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Hofstra) 
Toelichting: 
Met de actualisatie van de financiële verordening wordt beoogd diverse wijzigingen in de wet- en 
regelgeving rondom financiële verslaglegging te verwerken. 
 

11.  Kaderdocument nieuw economisch beleid (#2810838) (NAZENDING 16 september) 
Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Appelman) 
Toelichting: 
Op basis van de geformuleerde kaders wordt aan GS de opdracht gegeven het nieuwe economisch 
beleid uit te werken. Dit is het resultaat van de traject voorkantsturing en nieuw economisch beleid 
wat in de maart tot september 2021 in de commissie EMS is doorlopen. In verschillende werksessies 
heeft de commissie toegewerkt naar de invulling van het kaderdocument nieuw economisch beleid. 
 

12.  IPO-Begroting 2022-2025  (beeld- & oordeelsvorming) (NAZENDING 16 september)  
Tijd 45 minuten 
(portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting : 
Het IPO-bestuur heeft op 2 september 2021 de IPO-programmabegroting 2022 vastgesteld. Deze 
begroting is onderverdeeld in een deel IPO Den Haag en een deel BIJ12. Op 2 november 2021 ligt het 
besluit tot goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Er zal een korte terugkoppeling op de 
besluitvorming in het IPO-bestuur worden gegeven. Vervolgens kunt u de leden van de AV vragen, 
opvattingen en opmerkingen meegeven voor de technische bespreking van de begroting op 5 
oktober.   
 

13.  IPO 
Tijd: 15 minuten  
(diverse Portefeuillehouders)  
Toelichting: 
Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 
beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande link bij “ter kennisname”) aantreffen. Voor deze 
commissie gaat het om: IPO-AV, IPO-Bestuur, BAC kwaliteit openbaar bestuur, BAC Regionale 
economie en BAC mobiliteit. 

  
14.  Rondvraag 

  
15.  Sluiting 
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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: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00 
 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00

