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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 23 november 2022 en 30 november 2022    
  
5.  Boardletter 2022– gesprek met de accountant (MB#3051937 + #3053644) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder: n.v.t./ de heer Hofstra) 

Toelichting: 
De accountant heeft zijn interim controle afgerond en de daaruit voorvloeiende belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen, alsmede de aandachtspunten voor de Jaarrekening 2022, verwoord 
in de boardletter. De accountant biedt u de Boardletter ter kennisgeving aan. Gedeputeerde Staten 
hebben een bestuurlijke reactie op de Boardletter 2022 gegeven. 

  
6.  Rekenkameronderzoek Fietsbeleid (beeld & oordeelsvormend) (SV#3040383) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder: n.v.t. / de heer de Reus) 

Toelichting: 
Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hun 
fietsbeleid vormgegeven en in hoeverre sluit de uitvoering van de snelfietsroutes aan op het 
behalen van de doelen? De Randstedelijke Rekenkamer komt met zeven aanbevelingen. 

  
7.  Wensen en opvattingen bij AEF rapport naar een slagvaardiger IPO (CONCEPT Statenvoorstel) 

(SV#3053146) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder: n.v.t. / de heer Fackeldey) 

Toelichting: 
Het IPO- bestuur heeft AEF gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar hoe de 
samenwerking binnen en organisatie van het IPO kunnen worden verstevigd, om zo de slagkracht 
van de organisatie te vergroten. Doel is om voor het begin van de nieuwe bestuursperiode een 
aantal veranderingen in gang te hebben gezet. Provinciale Staten kunnen in het kader van dit 
rapport aan hun afgevaardigden, de heer Achtien en mevrouw van Keulen-Nentjes, punten voor de 
bespreking meegeven. richting de Algemene Vergadering en IPO-bestuur(der). 

  
8.  Doorontwikkeling Batavialand (SV#3046849) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting: 

 

3050955 

*3050955* 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 11 januari 2023 
 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 

 
Commissievoorzitter: mevrouw Müller  
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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De voorstel is om budget beschikbaar te stellen, een nieuwe reserve afschrijvingslasten in te stellen 
en een investeringskrediet open te stellen ten behoeve van de doorontwikkeling Batavialand op 
basis van Plan van Aanpak doorontwikkeling Batavialand (zie bijlage) en de onderbouwing van de 
businesscase. 

  
9.  IPO 

Tijd: 15 minuten 
(diverse Portefeuillehouders)  
Toelichting  
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande 
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de 
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO. 
 

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: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00

