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Tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 8 november 2017 zijn de
volgende vragen gesteld over de wijze waarop Provinciale Staten is geïnformeerd
over de verkenning naar een mogelijke gezamenlijke aanbesteding openbaar
vervoer met Gelderland en Overijssel:
De heer Van Slooten (CDA) heeft gevraagd wanneer is besloten tot deze
verkenning.
De heer Siepel (Christenunie) heeft gevraagd waarom de Statenleden van
Flevoland geen startnotitie hebben ontvangen, terwijl de Statenleden van
Gelderland deze wel hebben ontvangen.
Mevrouw Staalman (GroenLinks) heeft gevraagd waarom de stukken over de
verkenning, zoals besproken op de informatiebijeenkomst 1 november j l . ,
niet aan de Statenleden van Flevoland zijn gestuurd.
In antwoord hierop het volgende:
Op 6 juni j l . hebben GS van Flevoland besloten om samen met Gelderland en
Overijssel de genoemde verkenning te gaan uitvoeren. GS hebben de commissie Economie op de hoogte gesteld van dit besluit door middel van toezending van de volgende documenten voor de vergadering van 28 juni j l . :
O Concept Nota Discussie Statencommissie, doc.nr. 2070989
O Startnotitie verkenning aanbesteding openbaar vervoer, doc.nr.
2070332
Ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst d.d. 1 november j l . voor de
Statenleden van Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben de leden van de
Commissie Economie van Flevoland op 30 oktober j l . de volgende documenten ontvangen:
O 2017 10 26 Resultaat Verkenningen.pdf
O 2017 10 26 Concept Nota van Uitgangspunten.pdf
Op 2 november j l . is aan de leden van de Commissie Economie de gegeven
presentatie nagestuurd (2017 11 01 Presentatie infosessie.ppt).
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