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Aanwezig: De dames Azarkan (PvdA), Broen (VVD), de Waal (SP) Rötscheid (D66) en Smeels-Zechner 
(VVD). 
De heren Van der Avoird (PvdD), De Boer (SGP), Van Ginkel (PVV), Hopster (CDA), Jansen (PVV), 
Jansen (50PLUS), Korteweg (GroenLinks), Post (ChristenUnie), Van Ravenzwaaij (SP) en Van Vliet 
(VVD). 
 
Voorzitter: de heer Boutkan  
Commissiegriffier: de heer Liedekerken  
College van GS: de heer Appelman en de heer Lodders 
 
Afwezig met kennisgeving:  De heren Smetsers (D66) en van der Linden (SP)  
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.45 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heren Smetsers (D66) en van der 

Linden SP) 
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 maart 2016  
Toezegging De commissie stemt in met aanvulling van de besluitenlijst en lijst van 

Toezeggingen met de navolgende toezegging door gedeputeerde Lodders: 
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat in het programma Mobiliteit en Ruimte  
nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het opstellen van indicatoren en het 
vertalen van de doelen uit de Mobiliteitsvisie in indicatoren. 

Besluit De besluitenlijst van 16 maart 2016 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 13 april 2016 
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen E1, E6 vervolg, E10, E13, E15, E16, E17, 
E18, E35 en E44 van de lijst af te voeren. 
Ten aanzien van toezegging E3 (doorstart fonds MKB , zegt gedeputeerde 
Appelman toe dat de commissie antwoord ontvangt in de week van 18 april 2016. 
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Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert de moties op de Lijst van Moties te handhaven. 
Bespreekpunten Geen.      
 
6. Lange Termijn Planning 
Besluit Conform. 
Bespreekpunten De stand van zaken Vervoerregio zal worden ingepland na overleg in de 

agendacommissie (gedeputeerde Lodders). Dit geldt evenzeer voor het thema 
Grondstoffen en circulaire economie (gedeputeerde Stuivenberg).  

 
7. Beeldvormende agendapunten 
a.  Stand van zaken ontwikkeling Lelystad airport     
Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat hij de commissie anwoordt op de vraag van 

Groenlinks of het uitsluitend verplaatsing van het vliegverkeer van Schiphol naar 
Lelystad betreft, in relatie tot de motie van het CDA (Tweede Kamer, lid de 
Rouwe). 

  
8. Oordeelsvormende agendapunten 
a.  Startnotitie Programma Mobiliteit en Ruimte 2018     
Toezegging Geen. 
Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS vergadering van 25 mei 2016. 
  
9. Vaststellen eerste wijziging Verordening cofinanciering Europese EFRO-programma’s 

Flevoland 2014-2020 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat PS wordt geïnformeerd over eventuele 

technische wijzigingen door GS en over de voortgang van het EFRO programma in 
de vorm van het jaarverslag.  

Commissieadvies Hamerstuk voor de PS vergadering van 25 mei 2016. 
  
 
10. Rondvraag 
Bespreekpunten Geen. 
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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