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Aanwezig: De dames Azarkan (PvdA), Broen (VVD), Klijnstra (VVD), Rötscheid (D66), Schotman (CDA) 
en de Waal (SP). 
De heren Van der Avoird (PvdD), De Boer (SGP), Boshuijzen (Senioren+Flevoland), Post 
(ChristenUnie), Hopster (CDA), C. Jansen (PVV), J. Janssen (PVV), W. Jansen (50PLUS), Korteweg 
(GroenLinks), Van Ravenzwaaij (SP), Smetsers (D66), Boutkan (PVV), de Reus (VVD) 
 
Voorzitter: de heer Bosma   
Commissiegriffier: de heer Liedekerken  
College van GS: de heren Stuivenberg en Appelman 
 
Afwezig: Mevrouw Smeels (VVD) en de heer van der Linden (SP) 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 23.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Smeels (VVD) en de heer van 

der Linden (SP) 
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Vanwege het IPO congres op 5 oktober, besluit de commissie de geplande 
commissievergadering van 5 oktober te verplaatsen naar dinsdag 11 oktober 
19.00 u. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van   2 december 2015     
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 2 december 2015  wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies  
 
5. Beeldvormende agendapunten 

a. Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland 
Toezegging Geen 
Besluit n.v.t. 
Commissieadvies n.v.t. 
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6. Oordeelsvormende agendapunten 

a. Toekomst busvervoer Almere       
Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat de commissie in mei 2016 nader wordt 

geïnformeerd over eventuele extra middelen voor de uitleglocaties binnen de 
gemeente Almere. 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 24 februari 2016 
b. Vervolg Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 

Toezeggingen 1. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat PS schriftelijk worden 
geïnformeerd over de beslis- en go/no go momenten in het vervolg 
proces. 

2. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat er sprake is van twee businesscases 
: een businesscase inzake de bestaande haven door de gemeente Urk en 
een businesscase inzake de nieuwe haven, behorende bij het 
Inpassingsplan. 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 24 februari 2016 
c. Begrotingswijziging en uitvoering Floriade Werkt ! 

Toezeggingen 1. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat er een nota van antwoord komt op 
de door de commissie geformuleerde wensen en bedenkingen inzake de 
Nadere Regel en de Innovatiewedstrijden. 

2. Gedeputeerde Appelman zegt toe de ervaringen met de te houden 
Innovatiewedstrijden terug te koppelen naar de commissie. 

Besluit De commissie stemt in met de voorgestelde procedure inzake de wensen en 
bedenkingen. Het overzicht van wensen en bedenkingen wordt per mail ter 
goedkeuring aan de fracties voorgelegd en zal –tezamen met de nota van 
antwoord van het college- bij de stukken voor de PS vergadering van 24 februari 
worden gevoegd. 

Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS-vergadering van 24 februari 2016 
7. Rondvraag 
Toezegging Geen 
Bespreekpunten Geen 
 
8. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 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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