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Aanwezig: 
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely en de heer G.J.C. Ransijn. 
VVD: de heer F.A. Achtien,  mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. 
Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer C.J. Kok en de heer J.M. Keuter. GroenLinks: de heer H. Ismaili 
Alaoui, de heer S.M. de Reus 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 en de heer W. de 
Jager. ChristenUnie: de heer L. Schenk, mevrouw A.T. Strating-Baas en de heer Z.J.B. Heng. SP: de 
heer W.F. Mulckhuijse en de heer J. Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij, de heer P.A. van der 
Starre en mevrouw M. Reigwein. D66: mevrouw Y.B. den Boer en mevrouw  N.A.M. Visser. PvdD: de 
heer E. Puijk. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. El Boussaidi. 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
College van GS: de heer Fackeldey, mevrouw Smelik, de heer de Reus en de heer Appelman. 
                   
Aanvang: 15.30 uur 

 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer Smetsers (D66) en de heer 

van den Berg (GO) en van mevrouw Muller (SP) 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 - Aandacht voor bijeenkomst Panorama Flevolands Landschap van 11 

december. 
- IPO-AV 12 december: reacties op IPO-jaarcongres & onderwerp vanuit PS 

die zich lenen voor bijpraat sessie in IPO-verband kunnen worden 
aangegeven aan de  heer Achtien en de heer Ransijn. Mevr. Bogaards 
vraagt om de gang van zaken rondom Stikstof in IPO-verband is verlopen 
op de IPO-AV agenda te zetten. 

- PAS (via woordvoerdersoverleg van 4 december). 
Toezegging - 

 
4.  Afdoening Lijst Moties 
Besluit Ingestemd om moties I2, I3, I5, I6, D21, E6 af te laten voeren. 
N.a.v. B19-motie convenant Nedersaksisch: kan de gedeputeerde aangeven wanneer PS 

informatie krijgt over de bevinding van het onderzoek?  
 
5. Afdoening Lijst Toezeggingen 
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Besluit Ingestemd om toezegging I2, I3, I8, I13, I14, I17, I20, I26, I28, I29, B56, B143, 
D63, D66, D95, D129, E24, E48, E99, E100, R47, R50, R51 af te voeren. 

N.a.v. I 15 & B 159: Kan de situatie rondom Batavialand worden meegenomen bij de 
behandeling van het Erfgoedprogramma. 

 
6. MRA-Agenda 2.0 
Toezeggingen -De gedeputeerde zegt toe dat in het 1ste kwartaal 2020 er een mededeling komt 

hoe in de Regio Zwolle tot volwaardige samenwerking te komen (SGP). 
-De gedeputeerde komt erop terug of het mogelijk is om een overzicht te maken 
welke samenwerkingsverbanden er zijn en waar de overlappen per thema zitten 
(ChristenUnie). 

Commissieadvies Bespreekstuk (aangekondigde motie & amendement) 
 
7. Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven (Randstedelijke Rekenkamer) 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk 

 
8. Omgevingsdienst OFGV – Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
9. Regiodeal Noordelijk Flevoland – Koepelbesluit 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreken 

 
10. Oprichting Groeifonds BV – Wensen en bedenkingen 
Toezegging Gedeputeerde wil graag tegemoet komen aan de behoefte van monitoring van en 

informeren (SGP/PVV) over partijen zoals Horizon. De vorm moeten we met 
elkaar gaan uitvinden en een werkbezoek aan Horizon komende half jaar kunnen 
we daarvoor als basis gebruiken.  

Commissieadvies Bespreekstuk 
 
11. Rondvraag 
 1.SGP: wil graag meer informatie over de monitoring (nulmeting) in relatie tot de  

nieuw route/beheer van de Oostvaardersplassen. Hoe gaat het gebied opknappen 
naar de gewenste situatie? 
 
2. SGP: Vraagt aandacht voor de rol van PS  bij het traject Oostvaardersoevers . 
Dit naar aanleiding van de Mededeling van GS over de Oostvaardersoevers (LIS 
week 48, nr. 5) vraagt. Wanneer wordt PS in stelling gebracht? 
 
3. ChristenUnie wil n.a.v. het verschrikkelijke verkeersongeluk op de 
Larserweg/dreef van vorige week weten, nu de weg wordt verbouwd of n.a.v. het 
ongeluk de weg ook verbeterd wordt? 

Toezegging  Gedeputeerde Fackeldey brengt de rondvragen 1 & 2 over bij zijn collega’s en 
komt er schriftelijk op terug. 

 
Gedeputeerde Appelman geeft rondvraag 3 door aan de portefeuillehouder en 
komt hier schriftelijk op terug (zie hieronder): 
N.B.: Het dodelijk ongeval van 30-11 vond niet plaats op de Larserweg maar op 
de Larserdreef. De Larserdreef is een gemeentelijke weg. De inrichting van deze 
weg en het wegbeheer vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente Lelystad. Voor zover op dit moment bij de provincie bekend, bestaan 
er geen plannen bij de gemeente Lelystad om het betreffende kruispunt te 
reconstrueren. 
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12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 19.32 uur. 

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