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Besluitenlijst Opinieronde 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 3 juli 2013

Aanwezig:

Heren J. de Borst (SGP), W. Boutkan (PVV) en J. van Dijk (ChristenUnie), mevrouw G. DijkstraOostindie (PvdD), heren J.J.T.M. van den Donk (PvdA), J. Eelman (D66), L. Ferdinand
(ChristenUnie), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks), R.T. Oost (CDA), H. van Ravenzwaaij (SP),
D. Rensema (50PLUS), E.P. Vels (CDA) en H.W.E. van Vliet (VVD)
de heer A. Stuivenberg
de heer P.C. Liedekerken
College van GS: de heer J.N.J. Appelman

Rondevoorzitter:
Rondegriffier:

Aanvang: 16.35 uur
Sluiting: 18.00 uur

Agendapunt
Dictum

Toezegging
Rondeadvies
Bespreekpunten

Participatie als vennoot in Flevokust C.V.
Provinciale Staten van Flevoland,gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 23 april 2013, nummer 1484440, besluiten:
1. de ontwikkeling van de multimodale overslaghaven Flevokust aan te merken
als een economische structuurversterkende ontwikkeling die past binnen de
provinciale beleidskaders;
2. in de opinieronde wensen en bedenkingen te uitten over het ontwerp besluit
van GS om als stille vennoot deel te nemen in de op te richten
commanditaire vennootschap ‘Flevokust C.V’ en ter kennis te brengen aan
GS;
3. in te stemmen met de 7e begrotingswijziging 2013, inhoudende een bedrag
van € 5.000.000,- aan de voorziening ‘risico kapitaalverstrekking’ toe te
voegen uit de reserve ‘vervangende projecten Zuiderzeelijn-gelden’
(onderdeel midden) ter afdekking van het risico dat het commanditaire
kapitaal in Flevokust C.V. zijn waarde kan verliezen;
4. de 7e begrotingswijziging ongedaan te maken indien deelname aan de
Flevokust C.V. niet wordt gerealiseerd. In dat geval worden de Staten
worden hiervan in kennis gesteld;
5. het ‘Ondernemingsplan deel 2: Business case’ geheim te verklaren en op
bijbehorende wijze te behandelen en
6. het Statenvoorstel (HB 1430747) terug te trekken uit de
besluitvormingsprocedure.
Geen
Geen
Gezien de actuele ontwikkelingen in dit dossier en de besluitvorming door de
gemeenteraad van Lelystad begin september, verzoeken de deelnemers aan de
opinieronde het presidium op 25 september 2013 een nieuwe opinieronde te
houden. Gedeputeerde Appelman zegt hiervoor alle actuele informatie toe en
verzoekt het presidium ruim tijd voor deze opinieronde te reserveren, met bij
aanvang een panorama-deel, teneinde PS over de laatste stand van zaken te
informeren.
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 4 september 2013,
griffier,
voorzitter,

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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

