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Aanwezig: 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren J. de Borst (SGP), J. van Dijk (ChristenUnie), J. Eelman (D66), 
C.A. Jansen (PVV ), mevrouw M. Jonker (VVD), de heren S.J. Kok (D66), R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels 
(PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50PLUS), R. Siepel (ChristenUnie), mevrouw  
J. Staalman (GroenLinks) en de heer H.W.E. van Vliet (VVD).  
 
 
Rondevoorzitter: de heer F. Brouwer 
Rondegriffier: de heer P.L. Liedekerken 
College van GS: de heer J. Lodders 
 
 
Aanvang: 15.35 uur 
Sluiting: 16.00 uur 
 
 
Agendapunt a. Afrit Hogering (N702) naar Pleisterplaats onttrekken aan openbaar 

verkeer 
b. Scenario’s herijking OV-beleid 

A.  
 
Dictum 

Afrit Hogering (N702) naar Pleisterplaats onttrekken aan openbaar verkeer 
 
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 20 augustus 2013, nummer 1514634; 
Gelet op de bepalingen van de Wegenwet en van de Algemene wet 
bestuursrecht, besluiten: 
tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de afrit van de Hogering (N702) te 
Almere naar de Pleisterplaats te onttrekken aan het openbaar verkeer, 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening met kenmerk SAAone-OMG-
TEK-100001 – OM-T-VO-1043.  

Toezegging Geen 
Rondeadvies Te agenderen als hamerstuk voor de besluitvormingsronde op 25 september 2013.  
Bespreekpunten Geen 
B. 
 

Scenario’s Herijking OV-beleid 

Toezegging Geen 
Rondeadvies De richtinggevende uitspraken te betrekken bij de opstelling van de OV-visie 
Bespreekpunten De gedeputeerde concludeert dat de ronde een voorkeur uitspreekt voor een mix 

van scenario 1 en 2, met een lichte voorkeur voor scenario 2. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013, 
griffier, voorzitter,  
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


