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

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van dhr. Boshuijzen (Senioren+Flevoland)    

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Besluit Vanuit de commissie Economie, hebben zich de heren Hopster en Boshuijzen 

aangemeld voor deelname aan de begeleidingsgroep Europa. Belangstellenden 
kunnen zich tot een week na de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 3 februari 2016       
Toezegging Geen 
Besluit De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
5. Mededeling Lidmaatschap Vereniging Amsterdam Airport Area 
Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat het college PS informeert over haar reactie 

op de ingediende wensen en bedenkingen en over het besluit over het 
lidmaatschap van de vereniging AAA. 

Besluit De fracties kunnen tot 30 maart hun wensen en bedenkingen bij het 
lidmaatschap van de vereniging AAA schriftelijk indienen bij de 
commissiegriffier. De commissiegriffier zal deze doorgeleiden naar het college.  
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6. Beeldvormende agendapunten 

Human Capital Agenda 
Toezegging Geen 
Besluit Geen 
 
Oordeelsvormende agendapunten 

 7. Toets inspraakrijpheid ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 2030       
Toezegging Geen 
Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 6 april 2016 
  
8. Ontwerp Inpassingsplan Verbindingsweg en halve aansluiting A6 Lelystad airport 
Toezeggingen 1. Gedeputeerde Lodders zegt toe dat in toekomstige statenvoorstellen, de 

kaders waarover een besluit wordt gevraagd in de beslispunten verwoord 
zullen worden. (Dit is een algemene toezegging en zal niet worden 
opgenomen in de lijst van Toezeggingen van de commissie) 

2. Gedeputeerde Lodders zegt toe dat de commissie wordt geïnformeerd 
over de uitkomst van de onderhandelingen met het rijk over de 
rijksbijdrage.   

Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 6 april 2016 
9. Startnotitie Plan Recreatie & Toerisme 2016 
Toezeggingen 1. Gedeputeerde Rijsberman informeert, indien beschikbaar, de commissie 

over het aantal fte’s in de recreatieve en toeristische sector, als 
vertaling van de reeds verstrekte werkgelegenheidscijfers. 

2. Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de inspraakrijpheid van het plan 
ter besluitvorming aan de commissie en PS wordt voorgelegd.   

Commissieadvies Hamerstuk voor PS van 6 april 2016 
10.  Start ruimtelijke procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
Toezegging Geen 
Commissieadvies Bespreekstuk voor PS van 6 april 2016 
 
11. Rondvraag  
De rondvragen zijn ter vergadering beantwoord. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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