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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijsten van 31 augustus 2022 
  
5.  Doorontwikkeling Batavialand (beeldvorming,  deels besloten / deels openbaar)  
 Tijd: 120 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting 
In het besloten deel worden de Statenleden geïnformeerd over de doorontwikkeling van 
Batavialand, waarin financiële en strategische overwegingen aan bod komen. 
Daarna wordt in de openbaarheid een toelichting gegeven op de ontwikkelrichting en ambitie van 
Batavialand, inclusief de onderbouwing en de gekozen methodiek in het businessplan. 
 

6.  Metropoolregio Amsterdam Meerjarenbegroting 2021-2024 (oordeelsvorming, nazending 6 oktober) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
De Staten hebben op 14 september hun wensen en opvattingen kenbaar gemaakt bij de concept-
Meerjarenbegroting 2021 – 2024 van de Metropoolregio Amsterdam. Nadat de Algemene Vergadering 
(AV) van de MRA op 21 september een definitieve begroting heeft opgesteld zal het MRA-bestuur de 
deelnemende raden en staten vragen deze Meerjarenbegroting vast te stellen. Dit dient voor de AV 
van 18 november aanstaande te gebeuren. 

  
7.  IPO-begroting (oordeelsvorming, nazending 6 oktober) 
 Tijd: 30 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 

Toelichting 
In de vergadering van de Statencommissie EMS 18 mei 2022 is de Kaderbrief IPO 2023 besproken. Het 
IPO bestuur heeft op basis van deze Kaderbrief een Programmabegroting IPO Den Haag 2023 en een 
Begroting BIJ12 opgesteld. Deze begrotingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering van 8 november 2022.  
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Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 12 oktober  2022 
(gecombineerd beeld & oordeelsvorming) 
Locatie:  Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 - 23.00 uur 

 
Commissievoorzitter: de heer Mulckhuijse 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
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8.  IPO 
 Tijd: 15 minuten  
 (diverse Portefeuillehouders) 

Toelichting 
Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande  
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de  
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO. 

  
9.  Rondvraag 

  
10. 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-BAC-stukken/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00

