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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 3 en 24 maart 2021    
  
5.  Ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 

Toelichting: 
Doel van deze behandeling is om, overeenkomstig de gemaakte afspraken bij de vaststelling van de 
Nota van Uitgangspunten, aan de Staten de gelegenheid te bieden om wensen en bedenkingen in te 
dienen, die worden betrokken bij de vaststelling van het definitieve Programma van Eisen. 

  
6.  Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting:  
De Staten hebben GS verzocht om voor de inzet van de begrote middelen te komen met een 
uitwerking van de motie en een onderbouwing van het budget. Middels dit statenvoorstel en 
bijgevoegd informatiedocument en quick scan komen GS tegemoet aan de motie. 

  
7.  Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren 
 Tijd: 45 minuten  
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting: 
De gemeente Noordoostpolder heeft een subsidieaanvraag ingediend met het verzoek om een 
financiële bijdrage aan de restauratiewerkzaamheden aan de Poldertoren. In 2019 is er een 
uitgebreid bouwkundig onderzoek en een gebruiksvariantenstudie uitgevoerd. Om de Poldertoren te 
behouden voor de toekomst, dienen de lekkages en overige gebouwgebreken opgelost te worden en 
moet de Poldertoren weer in gebruik gegeven worden.  

  
8.  IPO 
 Tijd: 15 minuten  
 (diverse portefeuillehouders) 

Toelichting: 
 Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de 

beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande link bij “ter kennisname”) aantreffen. 
Voor deze commissie gaat het om: IPO-AV, IPO-Bestuur, BAC kwaliteit openbaar bestuur, BAC 
Regionale economie en BAC mobiliteit. 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 7 april  
 
Locatie:  Digitaal (Pexip) 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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9.  Rondvraag 

 - Heeft u vragen/aandachtspunten bij de Lange Termijn Planning t.b.v. de 
Procedurecommissie (zie bij ter kennisname )?  

 
10.  Sluiting 

 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn). Bestuurlijke adviescommissies: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00

	2760632

