
 

 

  B e s l u i t e n l i j s t  
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Aanwezig: 

De heren Jansen (PVV), van der Linden (SP), Vermeulen (D66), Simonse (SGP), Post (ChristenUnie), Bosma (VVD), Hopster 

(CDA), de Jager (PvdA), Siepel (ChristenUnie), Kok (PVV), Jansen (50Plus), Boshuijzen (50Plus), Pels (PvdA) en Miske 

(GroenLinks) en de dames Verbeek (SP), de Waal (SP), Rötscheid (D66), Smeels (VVD), Staalman (GroenLinks), Joosse (PVV), 

Vestering (PvdD) en Luyer (CDA)  

Voorzitter:  L. Verbeek      

Commissiegriffier:  P. Liedekerken      

College van GS:  J.N. Appelman, M. Rijsberman, J. Lodders     

 

Afwezig:  A. Stuivenberg (college van GS) 

 

 

Aanvang: 14.00 uur 

Sluiting: 18.00 uur 

 

1. Opening 

  De voorzitter opent de vergadering om 14.00 u. 

 Bericht van verhindering ontvangen van gedeputeerde Stuivenberg. Hij wordt 

vervangen door gedeputeerde Appelman. 

 

2. Vaststellen agenda 

  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

  

Besluit De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst         

Toezegging nvt 

Besluit De besluitenlijsten van de Integrale ad hoc commissies worden vastgesteld door 

PS.  

Commissieadvies  

 

5. Oordeelsvormende agendapunten 

a.  Financiering restauratie wijk 4-20 (oude Bakkerij) op Urk      

Toezeggingen Geen  

Commissieadvies Hamerstuk voor de PS vergadering van 1 juli 2015 

  

b. Verordening cofinanciering Europese EFRO programma’s Flevoland 2014-2020 

Toezeggingen Gedeputeerde Appelman zegt toe dat PS schriftelijk geïnformeerd wordt over de 

rapportagecyclus.  

Commissieadvies Hamerstuk voor de PS vergadering van 1 juli 2015 
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c. Zienswijze ontwerp begroting 2016 Nieuw Land Erfgoedcentrum 

Toezeggingen - Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat er kort na het zomerreces een 

beeldvormende bijeenkomst plaats zal vinden over de stand van zaken 

van Batavialand, inclusief het businessplan en een SWOT-analyse.  

- Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat PS de Jaarrekening 2014 van het 

NLE op zeer korte termijn zullen ontvangen.     

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS vergadering van 1 juli 2015  

  

d. Perspectiefnota 2015-2019 

Toezeggingen - Het college zegt toe dat alle niet beantwoorde vragen schriftelijk zullen 

worden beantwoord. 

- Gedeputeerde Lodders zegt toe dat PS vóór 1 juli 2015 zal worden 

geïnformeerd over de stand van zaken inzake de kwaliteitsimpuls 

Openbaar Vervoer. 

- Gedeputeerde Lodders zegt toe vóór 1 juli PS te informeren over de 

tariefacties Openbaar Vervoer.  

  

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS vergadering van 1 juli 2015  

6. Rondvraag 

Toezegging - N.a.v. een rondvraag van de heer Siepel (ChristenUnie), zegt de 

voorzitter toe dat de definitieve portefeuilleverdeling in het college van 

GS zo spoedig mogelijk naar PS wordt gezonden. 

- N.a.v. een rondvraag van mevrouw Vestering (PvdD), zegt gedeputeerde 

Appelman toe dat zij geïnformeerd wordt over de uitkomst van het 

overleg met de gemeente Almere inzake beschermde diersoorten op het 

Floriade terrein. 

 

7. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  18.00 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2015, 

Statengriffier, voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kost L. Verbeek 

 

 

 

 

 

 

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/ 
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