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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  IPO-Kaderbrief (beeldvormend)                                                             (NAZENDING OP 7 APRIL) 

Tijd: 45 minuten 
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
Toelichting: 
Het doel van de beeldvorming over de IPO-kaderbrief is om reacties & suggesties van statenleden op 
te halen. Na de beeldvorming kan de coördinerende gedeputeerde in de gesprekken over de 
kaderbrief de opvattingen vanuit de commissie benutten. Dat geldt ook voor de beide AV-leden. 
Momenteel heeft de kaderbrief nog de status van ter kennisgeving aan de AV. Vorig jaar is echter 
vanuit het IPO opgeroepen het gesprek erover tussen PS en GS actief te voeren. Hierdoor komt PS 
meer aan de voorkant dan het moment waarop de concept begroting van het IPO er ligt. 
 

5.  Voorstel Transitiecommissie visie, prioriteiten en governance Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting: 
De Transitiecommissie heeft, op basis van het advies Verwaayen en in opdracht van de Regiegroep,  
vanaf eind december gewerkt aan een nieuwe visie, prioriteiten en governance voor de MRA. De 
Transitiecommissie heeft de aanbevelingen van Verwaayen verder doordacht, uitgebouwd en 
voorzien van een eigen lading en inkleuring en verwoord in een voorstel. Dit voorstel wordt de 
komende tijd nog verder uitgebreid. Tot 5 mei vindt nu consultatie van Raden en Provinciale Staten 
plaats. 

  
6.  Rondvraag 

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

 
7.  Sluiting 

 
 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 14 april  
 
Locatie:  Digitaal (Pexip) 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
 

Commissievoorzitter: mevrouw Müller / de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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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
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00

	2762088

