Agenda
Registratienummer:
2792908

*2792908*
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 16 juni 2021
Locatie: Digitaal (d.m.v. ‘Pexip’, met virtuele vergaderlocatie commissie EMS)
Tijd: 16.30 - 22.00 uur (aansluitend aan de integrale commissie -zomernota 14.00-16.30)
Commissievoorzitter: mevrouw Müller/de heer Smetsers
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Voorkantsturing economisch beleid (beeldvormend) (NAZENDING)
Tijd: 90 min
(Portefeuillehouder de heer Appelman)
Toelichting
In deze laatste werksessie wordt met de commissie voortgebouwd op de opbrengsten van de sessies
van maart t/m begin juni. Doel is om met de commissie de laatste bouwsteen, bestaande uit
uitgangspunten over rol en taak opvatting, duur/lengte van beleid en financiële kaders, vorm te
geven. Deze vormen de laatste bouwsteen voor de ‘opdracht’ die vanuit PS aan GS wordt
meegegeven voor het opstellen van nieuw economisch beleid.

Dinerpauze 18.00- 19.00 uur
5.

Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef (beeldvormend)
Tijd: 60 minuten
(Portefeuillehouder de heer Reus)
Toelichting
De provincie heeft samen met de gemeente Lelystad een verkenning uitgevoerd naar de verbetering
en aanleg van nieuwe infrastructuur aan de zuidkant van Lelystad. De basis voor deze verkenning ligt
voor de provincie in het coalitieakkoord 2019 – 2023 waarin is opgenomen dat er in de periode tot en
met 2023 positieve besluiten zijn genomen over de ontsluiting van het Nationaal Park Nieuw Land.
Ook de gemeente heeft de verbetering van de infrastructuur in de kadernota opgenomen. Naast de
verbetering van de bereikbaarheid van het Nationaal Park Nieuw Land is het belangrijk te komen tot
een betere doorstroming en het ontlasten van het huidig wegennet richting het centrum van
Lelystad. Er wordt in de commissie een presentatie te geven van de resultaten van de verkenning.
Het besluitvormingsproces binnen Lelystad loopt gelijk op.

6.

Zienswijze ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 Het Flevolands Archief
(oordeelsvormend)
Tijd: 45 minuten
(Portefeuillehouder de heer Appelman)
Toelichting
Conform artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het
Flevolands Archief (HFA) worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de
ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van het
HFA.
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7.

IPO-AV: Jaarstukken 2020 en Voorjaarsnota’s van IPO Den Haag en BIJ12 (oordeelsvormend)
Tijd: 60 minuten
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey)
Toelichting
Aan de leden van de IPO Algemene Vergadering wordt op 28 juni a.s. door het IPO-Bestuur
voorgesteld de Jaarstukken 2020 van IPO Den Haag en BIJ12 goed te keuren en de
begrotingswijzigingen n.a.v. de Voorjaarsnota’s 2021 van IPO Den Haag en BIJ12 eveneens goed te
keuren. De AV-leden vragen om uw reactie zodat zij in de IPO AV van 28 juni a.s. de stukken kunnen
bespreken en daarover, na overleg met het IPO bestuur, kunnen besluiten.

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.

9.

Vaststellen besluitenlijsten van 28 april, 19 mei en 2 juni 2021

10.

Rondvraag

11.

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.

