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Besluitenlijst van de Integrale ad hoc commissie van 4 september 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. VVD: mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer J.H. van
Ulsen en de heer de Haan. PVV: de heer W. Boutkan en de heer C.A. Jansen. GroenLinks: de heer H.
Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, de heer S.V. Vrouwenvelder en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo.
CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse en de heer J. van Slooten. PvdA: de heer W. de Jager en de
heer A. Nessar. ChristenUnie: mevrouw A.T. Strating-Baas en de heer B. Heng. SP: mevrouw M. Müller
en de heer W.F. Mulckhuijse . 50PLUS: 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: mevrouw L. Vestering en de heer E. Puijk.
SGP: de heer J.N. Simonse en de heer A.C. Hanse. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. el
Boussaidi
Voorzitter: mevrouw Schotman (dhr. Boutkan bij agendapunt 9)
Commissiegriffier: mevrouw Goudriaan
College van GS: mevrouw Smelik, de heer Fackeldey, de heer Hofstra en de heer Rijsberman.
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
• De voorzitter opent de vergadering.
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.H.W. van den Berg en de
heer Achtien. De heer de Lange is 30 minuten later.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen

Toezegging

De heer Ransijn geeft een terugkoppeling van het IPO-AV van 28 augustus
(presentaties over PAS en klimaat, voorjaarsnota, benoeming leden IPO Bestuur)
en stelt naar aanleiding hiervan vragen aan GS vraag over de PAS en
verdeelsleutel RES (RES bij agendapunt 9).
De heer Hofstra is voor de zomer gestart samen met de gemeenten een
inventarisatie te maken van de projecten die met de PAS te maken hebben.
De gedeputeerde komt binnenkort met een inventarisatie van de projecten die
met de PAS te maken hebben.

4. Vaststellen lijst van Moties
Besluit
D19, D23, D30, R1, I1 worden voorgesteld om af te voeren
D21 (statiegeldmotie) blijft staan (zie rondvraag commissie 28 aug. jl.)
5. Vaststellen lijst van Toezeggingen
Besluit
Afvoeren:
I1, I4, I5, I7, I9, I12
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B121, B134 en B156
D 99 t/m D124, D128, D130, D131
E 93, E102, E103, E106. De toezegging E97 blijft staan: hebben de gemeenten
hiervan gebruik gemaakt? Vraag wordt uitgezet)
R45.
Vanaf nu worden ook de partijen opgenomen die aanleiding hebben geven voor
de toezegging (indien mogelijk).
6. Startnotitie Nieuw Cultuurbeleid
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk
7. Ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart)
Toezegging
De gedeputeerde Smelik zegt toe te onderzoeken of er een andere formulering
mogelijk is (incl. consequenties) om te voorkomen dat wij ons teveel beperkingen
opleggen mocht de inwerkingtreding landelijk vertraging oplopen.
Commissieadvies Bespreekstuk
8. Zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV
Toezegging
De gedeputeerde Smelik zegt toe om, voor de PS behandeling op 18 september,
met een mededeling te komen die uitlegt dat in dit geval niet met incidentele
middelen structurele zaken worden afgedekt.
Commissieadvies Bespreekstuk
9. Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
Toezegging
Commissieadvies Bespreekstuk
10. IJsselmeerziekenhuizen/advies toekomstverkenner zorgvisie Flevoland
Toezegging
Gedeputeerde zegt toe dat zodra er helderheid is over het moment van debat in
de Tweede Kamer, hij (via een mededeling) met een voorstel hoe te komen tot
hoe het lobbydocument op te stellen inclusief tijdspad.
Commissieadvies 11. Rondvraag

De heer Simonse vraagt of de provincie niet meer zou kunnen bieden aan de
bewoners in kwetsbare gebieden in het kader van de subsidieregeling “isoleren
woning bij drukke wegen”, nu hem duidelijk is geworden dat de geluidsmeting
uitgemiddeld wordt over de dag en de pieken in geluid juist de overlast geven bij
bewoners. Kunnen we dit nog repareren? De vraag wordt doorgeleid aan
gedeputeerde Smelik.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

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

