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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2022 en 18 mei 2022    
  
5.  Programma Mobiliteit & Ruimte (SV #2929925) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
Op 13 oktober 2021 heeft Provinciale Staten het Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte 
vastgesteld. De ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de voorgestelde 
planvorming (fundamenteel) te wijzigen, zodat nu voorgesteld wordt om het Programma Mobiliteit 
en Ruimte vast te stellen.   

  
6.  Aanpak droogteschade langs provinciale wegen (SV #2948698) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
Om de droogteschade langs Provinciale wegen aan te pakken wordt voorgesteld om akkoord te gaan 
met het scenario waarbij wordt over gegaan tot het versterken van de weg, in combinatie met het 
beperkt verwijderen van beplanting. Hierbij worden de te kappen bomen allemaal gecompenseerd. 

  
7.  IPO-AV 28 juni (Voorjaarsnota & Jaarstukken)  

Tijd: 30 minuten 
(IPO -AV leden & Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting: 
In de IPO-AV vergadering van 28 juni staan de Voorjaarsnota IPO 2022 en de Jaarstukken IPO 2021 op 
de agenda. Het is gebruikelijk dat deze documenten te bespreken zodat is er gelegenheid om 
wensen of opmerkingen mee te geven aan de AV-leden van Provinciale Staten. De bijgevoegde 
mededelingen geven een toelichting op de twee IPO-AV stukken.  
 

8.  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.  
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 15 juni 2022 
 
Locatie:  Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Thomassen 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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9.  Rondvraag 
  

10.  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

