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Besluitenlijst Integrale ad hoc Commissie van 28 augustus 2019

Aanwezig:
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer
G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. VVD: mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M.
Müller-Klijn, de heer J. de Haan en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan, de heer C.A.
Jansen en mevrouw I.B. Joosse GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, mevrouw
S. Boejhawan-Mangroo en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer J. van Slooten en mevrouw H.R.
Bogaards-Simonse. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, de heer A. Nessar en de heer W. de Jager.
ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, de heer L. Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: mevrouw M.
Müller. 50PLUS: mevrouw M. Reigwein, de heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der Starre.
D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T. Smetsers. PvdD: de heer J. Luijendijk, de heer E. Puijk en
mevrouw L. Vestering. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer O. el Boussaidi
Voorzitter: mevrouw Schotman (dhr. Boutkan bij agendapunt 6)
Commissiegriffier: de heer Kalk
College van GS: De gedeputeerden Smelik, Fackeldey, Hofstra, Rijsberman, De Reus en commissaris
van de Koning Verbeek
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verlate aanwezigheid ontvangen van de heer Ransijn .

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
De heer Boutkan verzoekt in het seniorenconvent het onderwerp nazending
stukken voor commissies te agenderen; hij constateert ook voor vandaag weer
het (te) laat toezenden van stukken. De voorzitter zegt toe dit te bevorderen.
3. Mededelingen

Voorzitter: er is ruimte voor een experiment sturen op tijdblokken
overeenkomstig het besluit van het seniorenconvent. Zij zal wat betreft de
spreektijd hierop sturen.

4. Nota Reserves en Voorzieningen
Toezegging
Gedeputeerde zegt toe dat hij bij de stukken t.b.v. de inhoudelijke bespreking
op 16 oktober a.s. aangeeft hoe hij met de aanbevelingen van het Randstedelijke
Rekenkamer rapport "Reserves juist bestemd?" is omgegaan.
Commissieadvies Er is geen noodzaak voor een beeldvorming op 4 september 2019. Er is wel
behoefte om te vernemen wat er met de aanbevelingen van een eerder
verschenen rapport van de Rekenkamer over dit onderwerp is gedaan. De
meningsvorming volgt in oktober.
5. Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
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Toezegging
Commissieadvies

Voldoende beeldvormend besproken. Concrete gedane suggesties voor de
concept-RES worden door hem ingebracht in het overleg met de collegabestuurders. Een aantal zaken die wordt ingebracht voor het proces startnotitie
kunnen bij de meningsvorming over de opdrachtverlening volgende week op 4
september in het onderlinge debat worden besproken.

6. IJsselmeerziekenhuizen/advies toekomstverkenner zorgvisie Flevoland (agenderingsverzoek
CDA-fractie)
Toezegging
-Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het onderwerp komt voor de
meningsvorming terug op 4-9.

7. Concept Jaarprogramma 2020 Fonds Verstedelijking Almere (FVA)
Toezegging
-Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het onderwerp komt terug bij de
Programmabegroting 2021.
Er zal op donderdag 26 september 2019 een informatiebijeenkomst plaatsvinden
te Almere voorafgaand aan de politieke markt aldaar, eind van de middag.
(nader informatie volgt op de kalender/save the date)
8. Strategisch uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud infrastructuur (SUP 2.0)
Toezegging
-Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het onderwerp komt terug bij de
Programmabegroting 2021.
9. Startnotitie Nieuwe Cultuurbeleid 2021-2024
Toezegging
-Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het onderwerp komt terug op 4 september
in de commissie.
10. Erfgoedprogramma
Toezegging
Gedeputeerde zegt toe om de Toezichthouder Batavialand uit te nodigen en aan
PS te vertellen wat hij constateert bij Batavialand. Griffie neemt deze
toezegging mee naar de LTP van PS.
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het onderwerp komt terug in december
2019.
11. Ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart)
Toezegging
Gedeputeerde zegt toe uit te zoeken of de provincie bevoegdheden heeft om,
naast zoekgebied, ook aanvullende voorwaarden te stellen, zoals vliegtijden
(bijv. 1 dag in de week stilte te houden) en of provincie voorwaarden bij een
ontheffing kunnen meegeven hieromtrent (rust/stilte).
Voetnoot: Deze toezegging van de gedeputeerde aan de SGP is direct aansluitend
aan de commissie besproken en in voldoende mate opgelost. Omwille van het
delen van de informatie met PS is niettemin de toezegging nog wel meegenomen
op de toezeggingenlijst.
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken. Het onderwerp komt terug bij de
meningsvorming in de commissie op 4-9.
12. Rondvraag
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SGP: Motie statiegeldregeling (van SGP en CDA) – over de schade door
holenduiven Er wordt in de praktijk (er is nu sprake van een derde praktijkcasus)
desondanks niet vergoed. De SGP meldt dat nu publiekelijk en wordt graag op de
hoogte gehouden.(Door de griffie nadien onder de aandacht gebracht van de
gedeputeerde dhr. Hofstra).
Voorzitter verwijst naar experiment beeldvorming en tijdblokken. Zij vraagt om
een korte reflectie van een statenlid zonder verdere discussie (voorstel dhr.
Verbeek tijdens de start van het het politieke seizoen: Dhr. Van Slooten: de lijn
tussen beeldvorming en meningsvorming is erg vaag. Dhr. Van der Starre: vandaag
een erg grote hoeveelheid aan onderwerpen, graag selectiever voortaan.
13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

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

