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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 

 
3.  Werksessie voorkantsturing Economisch Beleid (beeldvormend)  

Tijd: 90 minuten 
(Portefeuillehouders mevrouw Smelik en de heer Appelman) 
Toelichting: 
De tweede werksessie om gezamenlijk stappen in het proces van kaderstelling voor het nieuwe 
economische beleid te zetten. De opbrengst van deze werksessie met de commissie EMS zal weer een 
bouwsteen vormen voor het kader van het nieuw economisch beleid. 

  
4.  Mededelingen 
  
5.  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. 
 

6.  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. 

  
7.  Rondvraag 
  

 
8.  Sluiting 
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 14 april  
Aangepast n.a.v. EMS 7 april 
 
Locatie:  Digitaal (Pexip) 
Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
Commissievoorzitter: mevrouw Müller  
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder 
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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. 
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