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Aanwezig: De dames Verbeek (SP), De Waal (SP), Azarkan (PvdA), Joosse (PVV) en Klijnstra (VVD) 
De heren Van der Avoird (PvdD), Claessens (CDA), Hofstra (ChristenUnie), Jansen (50PLUS), Kok 
(D66), Kok (PVV), Korteweg (GroenLinks), Ten Napel (VVD), Simonse (SGP), Van Slooten (CDA), 
Vermeulen (D66) en Van Vliet (VVD). 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels  
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen  
College van GS: de heren Rijsberman, Verbeek en Stuivenberg   
 
Afwezig: De heren  De Jager (PvdA), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Ferdinand (ChristenUnie), Jansen 
(PVV), Miske (GroenLinks) en Post (ChristenUnie) 
 
 
Aanvang: 14.00 uur 
Sluiting: 18.20 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer de Jager, hij wordt vervangen 

door mevrouw Azarkan. De heer Hofstra vervangt de heer Ferdinand.  
 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit • Op verzoek van Mevrouw Hoenderdos, directeur RRK, wordt de Zienswijze PS 

conceptbegroting 2017 Randstedelijke Rekenkamer na het vaststellen van de 
besluitenlijst besproken.  

• De agenda wordt vastgesteld. 
 

 
3. Mededelingen 
  
Besluit • De mededeling IFA jaarrapportage 2015 (Lis week 16) wordt op verzoek van de 

heer van Vliet geagendeerd in de volgende commissie.  
  

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 20 april 2016  
Besluit • De besluitenlijst van 20 april 2016 wordt conform vastgesteld. 
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5. Oordeelsvormende agendapunten 
Zienswijze PS conceptbegroting 2017 Randstedelijke Rekenkamer - OORDEELSVORMEND 
 • Ans Hoenderdos, directeur Rekenkamer is aanwezig, en geeft de gevraagde 

toelichting op de stukken. Mevrouw Hoenderdos zal met de financiële afdeling 
van de provincie uitzoeken hoe de detacheringskosten op pagina 85 van de 
jaarstukken 2015 van de provincie gelezen  moeten worden.  
 

Commissieadvies Hamerstuk PS 25-05-2016 
 
 
6.  Batavialand (besloten)  - Oordeelsvormend 
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
Besluit • In de commissie van 6 juli staat dit onderwerp oordeelsvormend op de agenda.  

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

• In de PS vergadering van 13.07 wordt de geheimhouding al dan niet 
bekrachtigd. Tot die tijd rust er geheimhouding op de ter inzage gelegde 
stukken en het Statenvoorstel. 
 

 
6a.      Aankondiging Technische herziening GR NLE 
(Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 
 • De heer Rijsberman geeft een aankondiging van de Technische herziening GR 

NLE. Deze staat in de commissie Bestuur van 6 juli oordeelsvormend op de 
agenda.  
 

 
7.   Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en  commissieleden 2015 – oordeelsvormend  
(Portefeuillehouder de heer Verbeek) 
 • Griffier Amanda Kost en de juridisch adviseur Lineke Wichmann geven een 

korte toelichting en antwoorden op technische vragen. 
 

Commissieadvies • Hamerstuk PS 25-05-2016 
 
8 en 8a. Accountantsrapport en bestuurlijke reactie GS en Jaarstukken (Jaarverslag en jaarrekening) 
(Portefeuillehouder de heer Stuivenberg) - oordeelsvormend                 
 • Accountants van PWC Jolanda van Tongeren en Jan Sebel en meneer Bult zijn 

aanwezig voor het mede beantwoorden van de technische vragen.  
 

Toezegging • Portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe schriftelijk terug te komen 
op de wijze waarop omgegaan wordt met het aflossen van de lening aan de 
Thuishaven Reedewaard.  

• Portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe ambtelijk te laten uitzoeken 
of Deon voldoende rendement haalt voor hun exploitatie en of de provincie 
niet zelf een beter rendement kan halen.   

• Portefeuillehouder de heer Rijsberman zegt toe schriftelijk terug te komen op 
welke termijn de notitie over de uitwijkvoorziening wordt verwacht.  

 
Commissieadvies • Bespreekstuk in PS van 25.05.2016 
 
 
6. Rondvraag 
Toezegging • Portefeuillehouder de heer Stuivenberg zegt toe dat er een toelichting komt 
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over de subsidiebesluiten die onder toepassing van de hardheidsclausules zijn 
bekrachtigd. Deze staan in de GS besluitenlijst van 26 april 2016. 

 
 
7. Sluiting 
 • De voorzitter sluit de vergadering om 18.20 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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