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*2787725*
Besluitenlijst beeldvormende sessie Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
van 19 mei 2021
Aanwezig:
JA21: de heer E.P.E. Raap en de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J.
Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn en de heer J.J. de Haan. PVV: mevrouw I.B. Joosse en de
heer C.J. Kok . GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui. CDA: mevrouw C.J. Schotman. PvdA: de heer W.
de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng en de heer L. Schenk. SP: mevrouw M. Müller. 50PLUS: de
heer M.G.J.H. van Rooij. D66: mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw S. Kers. SGP: de heer J.N.
Simonse. DENK: de heer O. el Boussaidi.
Voorzitter: de heer Smetsers
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder
College van GS: de heer Rijsberman, de heer Hofstra
Gast: de heer Vrieze, directeur Batavialand.
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren
Toezegging
Gedeputeerde zegt toe informatie over de begroting/verdeling van de
kostenposten beschikbaar stellen aan de Staten (zoveel mogelijk openbaar).
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken.
Op 2 juni volgt de oordeelsvormende behandeling.
4. Contouren Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling
Toezegging
N.B. onderstaande rapporten zijn, na de vergadering, ter informatie aan de
bundel-stukken toegevoegd:
• VNG- Berenschot: Corona, Cultuur en gemeenten – informatiegids over
gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur
• Berenschot: Scenarioverkenning voor de cultuursector – instrument voor
dialoog over handelingsperspectief na corona – februari 2021
Commissieadvies Voldoende beeldvormend besproken.
Direct na het zomerreces volgt de oordeelvormende over de onttrekking uit
reserve en opzet fonds.
5. Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing Nationaal Scheepsarcheologisch Depot
Toezegging
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe:
- De uitvraag/oproep voor de kwartiermaker openbaar bekend te maken /
publiceren op de website met het doel een breder veld aan te spreken
(PvdD).
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Commissieadvies
6. Sluiting

Een behoefteonderzoek (publiek/bezoekers/inwoners van Flevoland) bij
de doorontwikkeling Batavialand mee te nemen in de opdracht van de
kwartiermaker (VVD)
- Gaat in gesprek met Batavialand over de vorm van deelname in de
Stuurgroep/projectgroep Batavialand (JA21)
Voldoende beeldvormend besproken.
Op 2 juni volgt de oordeelsvormende behandeling.

De voorzitter schorst de vergadering op 18:15 uur, heropent de vergadering om
19.00 en sluit de vergadering om 19.36 uur

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl.

