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Aanwezig: 
De heer A.W.H.J van der Avoird (PvdD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA),de heren  
J.E. Geersing (CU), C.A. Jansen (PVV), S. Miske (GroenLinks), E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij 
(SP), M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA),de heer J.N. Simonse (SGP) 
 
vanaf de 2e termijn: de heer D. Rensema (50 PLUS) 
 
 
Rondevoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: de heer A. Gijsberts 
 
 
Aanvang: 12.30 uur 
Sluiting: 13.30 uur 
 
 
Agendapunt Zienswijzen Rijksstructuurvisie RRAAM 
Ontwerp-besluit nvt 
Toezegging Toegezegd wordt om de zienswijze op de volgende 7 punten aan te passen: 

                                                                                                                            
1) De opmerkingen van de PvDA t.a.v. de woningbouwopgave worden verwerkt; 
2) er wordt bezien of het mogelijk is de zienswijze aan te passen op verzoek van 
    de PvDD (de interpretatie van 'adaptief' en toekomstbestendig systeem'); 
3) de gedeputeerde gaat met PS samen kijken hoe de verbinding naar Utrecht en 
    Amersfoort op de agenda kan blijven, dit wordt samen met collega Lodders 
    opgepakt; 
4) ten aanzien van het Markermeer volgt een panoramaronde, waarbij de 
    gedeputeerde inzet op een interactieve werkvorm;                                            
5) De gedeputeerde zal bezien of de tekst t.a.v. OV SAAL scherper kan worden 
    geformuleerd; 
6) de suggestie van het CDA voor het 'uit onderhandelingsoogpunt' aanpassen van 
    de zienswijze wordt doorgevoerd (betreft het niet vastleggen van de 
    einddatum); 
7) de volgorde van zienswijze wordt heroverwogen (de eerste en laatste alinea) 
    op verzoek van CDA en PvDA                                                                              
 
De technische vraag (t.a.v. spoorveiligheid) van de heer van Ravenzwaaij  
wordt schriftelijk afgedaan 
 

Rondeadvies hamerstuk 
Bespreekpunten Indien de toezeggingen als bedoeld onder 1t/m 7 worden overgenomen: geen 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2013, 
griffier, voorzitter,  
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Besluitenlijst Opinieronde 1 van Provinciale Staten van Flevoland van 5 juni 2013 
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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/ 
  


