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Aanwezig: 
JA21: mevrouw S. de Lely en de heer G.J.C. Ransijn.. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. 
Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn. PVV: 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 
mevrouw H. van Keulen-Nentjes. SP: mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. D66:  
mevrouw N.A.M. Visser. PvdD: mevrouw S. Kers en mevrouw M. Veenstra. 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 de Reus en de heer Rijsberman    
 
Aanvang: 20.55r 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit Het voorstel van 50PLUS om de agendapunt “Inzet middelen Restauratie 

Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren” vanavond van de agenda te halen om 
eerst een beeldvormende sessie over het onderwerp te plannen wordt  
aangenomen (fracties: 8 voor, 4 tegen). 
De aangepaste agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 De heer Heng geeft terugkoppeling van het IPO AV van 30 maart jl. 

 
De griffie herinnert u aan de uitnodiging voor de digitale Statenleergang 
Implementatie Omgevingswet sessie 2, woensdag 14 april 2021, 13:00-14:30 uur.  

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 3 en 24 maart 2021  
Besluit De besluitenlijsten van 3 en 24 maart 2021 wordt conform vastgesteld. 

 
5. Ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk, aangekondigde amendementen JA21 & PvdD 

 
6. Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer) 
Toezegging  
Commissieadvies Ordevoorstel ChristenUnie om agendapunt door te schuiven (i.v.m. de resterende 

tijd) wordt aangenomen (fracties: 11 voor, 1 tegen). 
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7. Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren -> door de commissie van 
de agenda gehaald. Eerst Beeldvormend agenderen. 

 
8. IPO 
Vragen De heer Heng (ChristenUnie): Europa. Het IPO heeft aandacht voor de connectie 

met de Huis van Nederlandse Provincie. Kan er een informatiesessie 
georganiseerd worden van wat er vanuit Flevoland op Europees gebied wordt 
georganiseerd en gedaan zodat de bindingen met deze activiteiten voor de Staten 
wordt vergroot. 
 
De heer Rijsberman geeft aan dat voorlichting hierover in twee zaken uiteen 
valt: 
- de beleidsbeïnvloeding en lobby in Brussel: hiervoor is een werkbezoek in de 
planning (vertraagd door Covid). We gaan zoeken naar een concrete datum voor 
een informatiesessie_ 
- activiteiten binnen Europese programma’s (vitaal platteland & economisch 
programma). Ik ga in overleg met de heer Appelman & de heer Hofstra over hoe 
deze informatie over de programma’s bij Provinciale Staten terecht kan komen. 

Commissieadvies  
 
9. Rondvraag 
 Als u vragen of aandachtspunten heeft bij de Lange Termijn Planning dan kunt u 

die aangeven bij de Procedurecommissie. 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.34 uur. 

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