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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Broen, mevrouw Smeels en mevrouw Klijnstra 
PVV: heer Van Ginkel en heer Wagenaar 
CDA: mevrouw Schotman  
SP: heer Van der Linden  
D66: heer Kok en heer Smetsers 
PvdA: mevrouw Azarkan  
ChristenUnie: heer Post 
50Plus: heer Jansen 
GroenLinks: heer Korteweg 
SGP: heer De Boer 
PvdD: heer Van der Avoird 
 
Voorzitter: de heer Boutkan  
Commissiegriffier: de heer Liedekerken  
College van GS:       
 
Afwezig met kennisgeving: de heer van Ravenzwaaij (SP)  
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 21.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van de heer van Ravenzwaaij (SP)     . 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 13 oktober 2016  
Besluit De besluitenlijst van 13 oktober 2016 wordt conform vastgesteld. 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 16 november 2016 
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen E23, E27, E55 en E56 van de lijst af te 
voeren. 

Commissieadvies Lijst van Moties 
De commissie adviseert de moties E4, E7 en E8 op te nemen op de lijst van door 
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Provinciale Staten af te voeren moties.  
Toezeggingen N.a.v. een vraag van de heer de Boer over toezegging E20 (Berechja college): 

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat PS op korte termijn een mededeling 
ontvangt over de ontwikkelingen Berechja college, conform eerdere toezegging 
(E20).       

 
 
 
6. Lange Termijn Planning 
Besluit De commissie besluit de aanvang van de commissievergadering van 14 december 

met een half uur te vervroegen. Te beginnen met de terugkoppeling AER 
Summerschool om 18.30 u. 
De Lange Termijn Planning wordt conform vastgesteld. 

 
7. Vervolg onderzoek geluidhinder provinciale wegen Randstedelijke Rekenkamer 

(oordeelsvormend) 
Commissieadvies De commissie onderschrijft de schriftelijke reactie van het college van GS op de  

aanbevelingen 1 en 5 van de Randstedelijke Rekenkamer en adviseert PS geen 
verder vervolg aan de aanbevelingen te geven.    

 
8. Vaststelling beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland 
Toezegging Geen 
Commissieadvies Te agenderen als bespreekstuk voor de PS vergadering van 7 december 2016. 
 
9. Rondvraag 
Bespreekpunten De rondvragen zijn ter vergadering beantwoord. 
 
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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