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*2777276*
Besluitenlijst van de beeldvormende sessie commissie Economie, Mobiliteit en
Samenleving van 14 april 2021
Aanwezig:
JA21: de heer G.J.C. Ransijn. VVD: de heer J.J. de Haan. 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. SP: mevrouw M. Müller (allen bij de hybride opening). 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 M.A.
Khedoe.
Voorzitter: de heer Smetsers
Commissiegriffier: mevrouw De Ridder
College van GS: de heer Rijsberman
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
De voorzitter heeft de vergadering in openbaarheid (fysiek in Statenzaal &
digitaal in Pexip) geopend. Daarna is, in beslotenheid het ontwerp Batavialand
behandeld. De vergadering heeft tot het einde (ca. 18.10) in beslotenheid
plaatsgevonden.

2. Batavialand (besloten) – zie verslag besloten vergadering (HB 2783936)
Toezegging
Commissiebesluit De commissie besluit om geheimhouding op te leggen op hetgeen vanmiddag en
vorige week (besloten deel 7 april middag) is besproken, op de verslagen (7 & 14
april) en op de presentaties (7 & 14 april) en deze geheimhouding op te heffen
op het moment dat PS besloten heeft de geheimhouding op de rapporten
“toezicht Erfgoedpark Batavialand” en Toekomstscenario’s Batavialand” op te
heffen m.u.v. de passages in de verslagen waarin in oordelende zin gesproken is
over de directie van Batavialand. Het is de gewoonte om daar waar over
personen wordt gesproken, dit in de beslotenheid te doen.
3. Batavialand - Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing Nationaal Scheepsarcheologisch
Depot
Toezegging
Commissieadvies De commissie besluit om agendapunt door te schuiven naar mei (N.B. op 19 mei
beeldvormend geagendeerd).
4. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur.

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

