AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: H
((In te vullen door de griffier)

Onderwerp: IJmeerverbinding inclusief weg (auto, fiets, voetganger)
Agendapunt: 11e
Onderwerp Statenvoorstel: Condities voor Rijk-regio samenwerking
Nummer Statenvoorstel: 2945565

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 juli 2022
Constaterende dat:
In de gesprekken tussen Rijk, provincies en gemeenten binnen de MRA gesproken wordt over de
groeiopgave voor Flevoland;
Overwegende dat:
Een goede verkeersontsluiting mede essentieel is voor de groeiopgave van Flevoland;
de indieners vinden dat een IJmeerverbinding pas compleet is als hierbij ook een weg (auto, fietser,
voetganger) wordt meegenomen;
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
1. Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk /
inhoudelijke condities, zoals uitgewerkt in de bijlage
‘condities voor verdere uitwerking strategische
agenda Flevoland vast te stellen als kaders voor
Gedeputeerde Staten ten behoeve van gesprekken
met het rijk in het kader van de rijk-regio
samenwerking en regie in de ruimte.

□

X te vervangen door

1. Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk
/inhoudelijke condities, zoals uitgewerkt in de
bijlage ‘condities voor verdere uitwerking
strategische agenda Flevoland’ vast te stellen
als kaders voor Gedeputeerde Staten ten
behoeve van gesprekken met het rijk in het
kader van de rijk-regio samenwerking en regie
in de ruimte, met als conditie in deze bijlage:
onder 3. Ruimtelijk/inhoudelijk - VITALE
STEDEN EN DORPEN, 2e bullet point:
Gekoppeld aan de groei van steden en dorpen
blijft een goede bereikbaarheid via alle
modaliteiten en infrastructuur een
randvoorwaarde. Waarbij voor hogere
aantallen op Almere Pampus een goed
functionerende IJmeerverbinding inclusief weg
(auto, fiets, voetganger) noodzakelijk is.

Beslispunt(en)

□

te laten vervallen

□

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toelichting:
In de gewijzigde 2de bullet point onder de Ruimtelijke inhoudelijke alinea – Vitale Steden en Dorpen wordt
middels dit amendement aan de tekst toegevoegd dat een goed functionerende IJmeerverbinding inclusief
weg (auto, fiets voetganger) is. In plaats van “zoals aangetoond in het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area”
wordt de tekst gewijzigd in “ondanks een eerste verkenning in het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area”.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen (PVV), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

