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Aanwezig: De heer ten Napel (VVD), de heer Van Vliet (VVD), de heer Vermeulen (D66), de heer Kok 
(D66), de heer De Jager (PvdA), de heer Hofstra (ChristenUnie), de heer Ferdinand (ChristenUnie), 
de heer Simonse (SGP), de heer Jansen (50PLUS), de heer Van Slooten (CDA), de heer Claessens 
(CDA),  mevrouw Joosse (PVV), de heer Kok (PVV), de heer Korteweg (GroenLinks), mevrouw 
Verbeek (SP), mevrouw De Waal (SP), de heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland) en de heer Jansen 
(PVV). 
 
Aanwezig besloten vergadering: 
De heer ten Napel (VVD), de heer Van Vliet (VVD), de heer Vermeulen (D66), de heer Kok (D66), de 
heer De Jager (PvdA), de heer Hofstra (ChristenUnie), de heer Ferdinand (ChristenUnie), de heer 
Simonse (SGP), de heer Jansen (50PLUS), de heer Van Slooten (CDA), de heer Claessens (CDA),  
mevrouw Joosse (PVV), de heer Kok (PVV), de heer Korteweg (GroenLinks), mevrouw Verbeek (SP), 
mevrouw De Waal (SP) en de heer Boshuijzen (Senioren+Flevoland) 
 
Ambtenaren: Jacobien Kamphof, Anita Wolf, Ronald Blauwhoff, Mark Waaijenberg, Karin IJssel 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen  
College van GS:  de heer Stuivenberg, de heer Rijsberman 
 
Afwezig: De heren Van der Avoird (PvdD), Miske (GroenLinks) 
 
Aanvang: 13.00 uur 
Sluiting: 18.45 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer van der Avoird (PvdD). De 

heer Korteweg vervangt de heer Miske.  
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit • De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 • De mededeling over de NLE jaarrekening en jaarverslag 2015 moet actief 

geagendeerd worden.  
• Er hoeft geen presentatie gegeven te worden naar aanleiding van de 

mededeling Impactanalyse VPB.  
• De heer Simonse geeft een terugkoppeling over het IPO AV van 16 juni. 

Het verslag van de IPO AV komt op de Lis te staan.  
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe uit te zoeken of  de NLE 

jaarrekening en jaarverslag 2015 ter besluitvorming in plaats van  ter 
informatie aan PS voorgelegd moet worden. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van 1 en 15 juni 2016  
Besluit • De besluitenlijsten van 1 juni 2016 (inclusief besloten verslag) en 15 juni 

2016 worden conform vastgesteld. 
 
5. Lange Termijn Planning 
Besluit • De LTP is besproken.  
 
6. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 6 juli 2016 
Besluit Lijst van Toezeggingen 

• De commissie besluit de toezegging B-1,  B-10, B-12, B-20, B-24, B-25, B-
39, B-41, B-45, B-53, B-55, B-56, B-57,  B-69, B-70, B-75, B-78, B-81, B-
82, B-84, B-85, B-87, B-88, B-89, B-90, B-91, B-92, B-93, PC-05 wordt B-
44 te handhaven. 

• De commissie besluit de toezeggingen B-5, B-9, B-13, B-14, B-27, z, B-34, 
B-37, B-38, B-44, B-51, B-59, B-60, B-64, B-65, B-68, B-72, B-79, B-80, B-
83       van de lijst af te voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
• De commissie adviseert motie B2, B4, B9 (agendacommissie zal hierover 

een opmerking maken), op de lijst van door Provinciale Staten af te 
voeren moties.  

• De commissie adviseert motie B1, B10, B11 op de Lijst van Moties te 
handhaven. 

 
7. Intrekking Subsidieverordening jeugdzorg provincie Flevoland 2005 
Toezegging • Geen 
Commissieadvies • Hamerstuk PS 13.07.2016 
 
8. Lening BNG – Behandeling openbaar – bepaalde informatie geheim 
Toezegging • Portefeuillehouder Stuivenberg zegt toe de cijfers nader te 

onderbouwen.  
Commissieadvies • De commissie heeft geadviseerd het onderwerp van de agenda van PS van 

13.07.2016 af te halen.  
• In de PS vergadering van 21 september wordt de geheimhouding al dan 

niet bekrachtigd. Tot die tijd rust er dus in ieder geval geheimhouding op 
de ter inzage gelegde stukken, de mondelinge informatie en het besloten 
verslag van deze vergadering. 

 
9. Mededeling Interbestuurlijk toezicht (IBT) - BV 
 • De mededeling wordt volledig op de Lis van week 27 gezet. Deze is nu 

niet compleet aangeleverd.  
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe dat wijzigingen in ontwikkeling 

van het oordeel in niet adequaat worden doorgegeven.  
Commissieadvies • nvt 
  
 
10. Europa strategie regio randstad en Europastrategie Flevoland 
Commissieadvies • Bespreekstuk. Motie omtrent Agrofood wordt verwacht. 
 
11. Technische herziening GR NLE 
Commissieadvies • Hamerstuk 
  
 
12. Batavialand – BESLOTEN 
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt toe de aanbevelingen om te zetten in 

toezeggingen.  
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Commissieadvies • Bespreekstuk 

• Voor de mondelinge toelichting en het besloten verslag geldt de 
maximale termijn (van 75 jaar).  

• In de PS vergadering van 13.07.16 wordt de geheimhouding al dan niet 
bekrachtigd. Tot die tijd rust er geheimhouding op de ter inzage gelegde 
stukken en het Statenvoorstel.   

  
 
13. Rondvraag 
Toezegging • Portefeuillehouder Rijsberman zegt namens de heer Verbeek toe dat de 

dat de ‘Brief provincie Flevoland tbv verkiezingsprogramma’s Tweede 
kamerverkiezingen’(CLT/1925347) aan PS wordt verstuurd.  

 
14. Sluiting 
 • De voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur. 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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