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Besluitenlijst van de Integrale ad hoc commissie van 19 juni 2019

Aanwezig:
FvD: de heer J.H.N. Beenen, C.H.W. van den Berg, de heer M. Gortworst, mevrouw S. de Lely, de heer
E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen.
VVD: de heer F.A. Achtien, de heer J.H. van Ulsen en de heer J.J. de Haan PVV: de heer W. Boutkan,
de heer C.A. Jansen, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui
en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse, mevrouw C.J. Schotman en de
heer J. van Slooten PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager.
ChristenUnie: de heer L. Schenk, mevrouw A.T. Strating-Baas en Z.J.B. Heng SP: de heer W.F.
Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij en mevrouw M. Reigwein D66:
mevrouw Y.B. den Boer, de heer T. Smetsers en mevrouw N.A.M. Visser PvdD: de heer J. Luijendijk,
mevrouw L. Vestering en de heer E. Puijk SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe
Voorzitter: mevrouw Smeels-Zechner
Commissiegriffier: mevrouw Van Zwam
College van GS: de heren Fackeldey, Hofstra, De Reus, Rijsberman en Appelman en cdk Verbeek
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Van der Starre van 50PLUS.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: punt 4 Besluitenlijst
Besluit
integrale ad hoc commissie 15-5 wordt conform het RvO verplaatst naar de
agenda van PS. Daarnaast is vanuit de organisatie het verzoek gekomen punt 12
Agenda IJsselmeergebied naar voren te halen. Zodra de betreffende ambtenaar
aanwezig is, voegt de voorzitter het punt in de agenda in.
3. Mededelingen

Geen

4. Vaststellen besluitenlijst van de Integrale ad hoc commissie van 15 mei 2019
Vervalt
De besluitenlijst wordt op de agenda van PS van 10 juli 2019 geplaatst.
5. Zomernota 2019 (oordeelsvormend)
Toezeggingen
Gedeputeerde Hofstra zegt toe:
- overzicht mbt projecten en de kosten natura 2000- beheermaatregelen in
de oostvaardersplassen;
- dat in de begroting 2020 wordt opgenomen dat natuurwaarden behouden
en zo mogelijk versterkt worden conform het aangenomen amendement
PB2018;
- dat hij bereid is om, in overleg met de agendacommissie, een besloten
sessie te organiseren over de leasemaatschappijen;
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Commissieadvies

dat hij een schriftelijke verduidelijking geeft over het toepassen van de
financiële uitgangspunten bij het voorstel het nadelig saldo van de
Zomernota 2019 te dekken ten laste van het oormerk IBP binnen de
stelpost Nieuw Beleid.
Bespreekstuk

6. Perspectiefnota 2020-2023 (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Het voorstel wordt teruggegeven aan het college en dient als autonome
doorrekening van de bestaande situatie voor de coalitieonderhandelingen. In de
programmabegroting worden de financiële consequenties van het coalitieakkoord
en de autonome doorrekening verwerkt.
7. Geitenstop – Vaststellen Eerste wijziging Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening
Flevoland Geitenhouderijen (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk
8. Beslissing op bezwaar zweefvliegclub Flevo tegen Omgevingsverordening Flevoland
(oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk
9. Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden (oordeelsvormend)
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk
10. Opvolging aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer
Toezegging
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat hij terugkomt op de vraag waarom het
college niet gereageerd heeft op de gevraagde opvolging vanuit de commissie
Bestuur.
Commissieadvies De commissie ziet geen noodzaak voor aparte bespreking en agendering.
Opnemen in de jaarstukken is voldoende.
11. IPO Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2019
Toezegging
Commissieadvies De voorlopige afgevaardigden Smetsers en Simonse doen verslag. De heer
Simonse roept op tot snelle definitieve benoeming van IPO-afgevaardigden met
het oog op aanstaande vergaderingen.
12. Agenda IJsselmeergebied (beeldvormend)
Toezegging
Gedeputeerde De Reus zegt toe dat er een vervolgbeeldvorming Agenda
IJsselmeergebied komt na de zomer. Insteek is dan de energieverkenningen
waarin de gevraagde integrale context tot uitdrukking komt.
Commissieadvies De commissie heeft behoefte aan een integrale presentatie van de Agenda
IJsselmeergebied.
13. Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. Meer informatie kunt u vinden op:
http://stateninformatie.flevoland.nl.

