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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van 16 juni en 23 juni 2021    
  
5.  Afdoening Lijst Moties 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse portefeuillehouders) 

Toelichting 
De volgende moties (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te voeren 
(zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): EMS 4, EMS 6, EMS 7, EMS 8 & EMS 17. 
Bent u het daarmee eens?  
Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met 
een besluit van Provinciale Staten. 

  
6.  Afdoening Lijst Toezeggingen 
 Tijd: 15 minuten 
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
De volgende toezeggingen (voor EMS) worden door de portefeuillehouders voorgesteld om af te 
voeren (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’): EMS 6, EMS 11, EMS12, EMS 36, EMS 45, EMS 46, EMS 
47, EMS 48, EMS 49, EMS 50, EMS 55, I15 & B159. 
Bent u het daarmee eens?  
Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel 
naar Provinciale Staten. 

  
7.  Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer de Reus)  

Toelichting 
De provincie Flevoland heeft samen met de gemeente Lelystad een verkenning uitgevoerd naar de 
verbetering en aanleg van nieuwe infrastructuur aan de zuidkant van Lelystad. In de bijgevoegde 
verkenningsrapportage wordt een onderbouwing gegeven van de voorkeursoplossing en het daarbij 
behorende budget voor de provincie. 
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8.  Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling  
 Tijd: 45 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
Primaire doel van het Fonds is het versterken van het makersklimaat in Flevoland. De provincie wil 
dit doen met een programma dat makers ruimte biedt en hen stimuleert tot het doen van culturele 
experimenten. Het nieuwe aanbod dat daardoor ontstaat, moet (ook) nieuw publiek trekken. 
Tweede doel is het ondersteunen van instellingen en makers bij de aanpassingen die nodig zijn om 
te kunnen opereren in de periode ná corona. Hier zijn de twee regelingen met name op gericht. 

  
9.  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. 
 

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. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00

