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Aanwezig: de heren van der Linden (SP), van Ginkel (PVV), Post (CU), Korteweg (GL), de Boer (SGP), 
Kok (D66), Jansen (50Plus), Smetsers (D66), van Ravenzwaaij (SP) en de dames Smeels (VVD), Broen 
(VVD), Klijnstra (VVD) en Azarkan (PvdA)  
Namens de Randstedelijke Rekenkamer: de dames Hoenderdos en Brugman 
Voorzitter:  de heer Boutkan (PVV)      
Commissiegriffier:  de heer Liedekerken      
College van GS:  de heren Rijsberman en Stuivenberg     

 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.30 uuur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Schotman (CDA) en de heren 

van der Avoird (PvdD) en Hopster (CDA). 
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van        
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van   wordt conform vastgesteld. 
Commissieadvies  
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 6 juli 2016 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen E3, E26, E29, E31, E36, E37, E39, E41, 
E43, E46, E49, E50 en E51 van de lijst af te voeren.       

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert motie E2 op te nemen op de lijst van door Provinciale 
Staten af te voeren moties.  
De commissie adviseert motie E3 op de Lijst van Moties te handhaven, totdat het 
programma Ruimte & Mobiliteit ter beoordeling voor ligt. 

Bespreekpunten Geen.      
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6. Lange Termijn Planning 
Besluit Conform. 

Ter aanvulling besluit de commissie: 
- Op verzoek van de VVD, op 31 augustus 2016 het onderwerp MKB-

doorstartfonds te agenderen. Bijbehorend stuk is de reeds verzonden 
Mededeling van het college terzake 

- Op verzoek van de SGP, het onderwerp Circulaire Economie 
beeldvormend te agenderen. De agendacommissie zal dit nader in 
plannen. 

Bespreekpunten Geen. 
 
7. Beeldvormend: Stand van zaken Plan Receatie & Toerisme; terugkoppeling werksessies 
Besluit Geen. 
Bespreekpunten Geen. 
 
 
8. Oordeelsvormend: Onderzoek Geluidhinder provinciale wegen (Randstedelijke Rekenkamer) 
Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg doet de navolgende toezeggingen: 

1. Beantwoording van de vraag of, met niet toepassen van geluid reducerend 
asfalt (GRA)  voor een periode van 5 jaar, de ambitie van 2.000 woningen uit de 
Omgevingsplan 2006 in 2020 haalbaar is. 
2. De commissie zal worden betrekken bij het opstellen van het Actieplan 2018. 
De planning hiervan wordt toegestuurd. 
 

Commissieadvies Nog te bepalen 
Bespreekpunten De RRK formuleert in haar rapport een vijftal aanbevelingen, waarbij in 

aanbeveling 1 en 5 PS wordt geadviseerd een standpunt te bepalen. Deze 
standpuntbepaling heeft in de commissie niet plaatsgevonden. De commissie 
adviseert PS alle aanbevelingen over te nemen, met dien verstande dat de 
aanbevelingen 1 en 5 voor nadere standpuntbepaling in de commissie worden 
geagendeerd. Dit laatste zal als aanvullend beslispunt aan PS worden voorgelegd.     

9. Rondvraag 
Toezegging n.v.t. 
Bespreekpunten Geen. 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.30 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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