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Besluitenlijst van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 19 mei
2021
Aanwezig:
JA21: de heer G.J.C. Ransijn. VVD: mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn. PVV:
de heer C.J. Kok. 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. DENK: de heer O. el Boussaidi.
Voorzitter: de heer Smetsers
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder
College van GS: de heer Fackeldey, de heer Hofstra
Aanvang: 19.36 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen

Voorkantsturing Economisch Beleid -> voorbereiding Commissie 2 juni
Morgen volgt een aangekondigde nazending ten behoeve van de commissie 2 juni
t.a.v. het onderwerp Voorkantsturing Economisch Beleid. Bij de mail over de
nazending ontvangt u de link naar de Mentimeter voor een eerste peiling over dit
onderwerp. Via het reguliere uitvraagformulier kunt u aangeven welke thema’s u
wilt bespreken tijdens de commissiebehandeling op 2 juni.
Terugkoppeling Programmaraad 22 april jl.
De Programmaraad heeft 7 onderwerpen aangewezen die in aanmerking komen
voor een nadere verkenning (shortlist).
o
Burgerparticipatie in relatie tot RES
o
Bomenkap
o
Circulaire Economie
o
Integrale afweging ruimtelijke ontwikkelingen
o
Voedselvisie en landbouwtransitie
o
Covid-19
o
Datacentra Zeewolde en Hollandse Kroon
Op 16 september 2021 vergadert de Programmaraad over de nadere verkenning
van deze onderwerpen (shortlist) advies aan de Rekenkamer.
Terugkoppeling IPO AV werkbezoek BIJ12 door de heer Heng

4. Vaststellen besluitenlijsten van 7 en 14 april 2021
Besluit
De besluitenlijsten van 7 en 14 april worden conform vastgesteld.
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5. Randstedelijke Rekenkamer – zienswijze begroting 2022
Toezegging
Commissieadvies Hamerstuk op de agenda van de Staten van 9 juni 2021
6. IPO-Kaderbrief (beeldvormend)
Toezegging
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe een poging te doen om, bij de IPO-begroting
2022, aan te geven wat het voor Flevoland betekent als een bepaalde beoogde
beleidsopgave wel/niet wordt uitgevoerd. Gelet op de omvang hiervan kan het
zijn dat het bij de eerste poging niet gaat lukken dat direct voor alle
beleidsopgaves te realiseren.
Commissieadvies De commissie geeft de volgende opvatting aan de gedeputeerde mee naar het
IPO-Bestuur (van 20 mei): zij verzoekt het IPO bestuur meer informatie over het
effect te geven bij een volgende nieuwe Kaderbrief, en dit najaar bij de IPO
Begroting 2022, in wat het IPO doet/(niet) gaat doen in de verschillende (nieuwe)
beleidsontwikkelingen toegespitst op ons onze provincie. De gedeputeerde zal de
tegenstrijdige passage in de inleiding van de kaderbrief over ambities nastreven
en binnen het financiële kader blijven eveneens aankaarten.
7. IPO
Toezegging
Commissieadvies

De heer Ransijn stelt een vraag over regionale ontwikkelingen, zoals datacenters,
die mogelijk nationaal moeten worden opgepakt. Welke rol speelt het IPO daarin?
Gedeputeerde Fackeldey reageert erop: MRA / GS kan dit aankaarten in BAC en
dan wordt rol voor IPO bepaald. Stateninitiatief om GS hiertoe op te roepen kan
via Motie. Gedeputeerde biedt hulp aan.
De heer Heng vraagt of een technische briefing over inkomsten provinciefonds en
de systeem ontwikkelingen MRB mogelijk is, zoals recentelijk in Noord-Holland.
Gedeputeerde Hofstra zal in overleg met de heer Heng over timing en vorm
(mogelijk Statenacademie) en komt hierop terug.

8. Rondvraag

9. Sluiting

-

20.52 uur

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

