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Aanwezig: 
VVD: mevrouw Broen, mevrouw Smeels en de heer Gijsberts 
PVV: de heer Wagenaar 
CDA: de heer Hopster  
SP: mevrouw Muller en de heer Van Ravenzwaaij 
D66: de heer Kok en de heer Smetsers 
ChristenUnie: de heer Van Dijk   
50Plus: de heer Jansen 
GroenLinks: mevrouw Laurense 
SGP: de heer Bogerd 
PvdD: de heer Van der Avoird 
 
Afwezig: 
PvdA: Mevrouw Azarkan 
CDA: mevrouw Schotman  
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
Voorzitter: de heer Boutkan 
Commissiegriffier: mevrouw Selman 
College van GS:  gedeputeerden Appelman, Meijer en Rijsberman  
 
Aanvang: 15.30 uur  
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
• Bericht van verhindering ontvangen van  mevrouw Azarkan en mevrouw 

Schotman. 
 
2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 De mededelingen worden ter kennisname aangenomen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 22 november 2017  
Besluit Mevrouw Broens meldt dat bij agendapunt 6 de essentie van haar opmerking over 

aanbesteding OV (Tarievenhuis) ontbreekt, nl. dat het Tarievenhuis tijdig in de 
commissie besproken moet worden.  
Met deze aanvulling wordt de besluitenlijst van 22 november 2017 vastgesteld. 

 
5. Gezamenlijke aanbesteding openbaar vervoer Flevoland, Overijssel en Gelderland 

(beeldvormend)      
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie heeft kennis genomen van het voorgenomen proces, aan de hand 
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van de presentatie en nadere toelichting op enkele vragen.  
 
6.  Update realisatie en doorontwikkeling Flevokust haven (beeldvormend)     
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie heeft kennis genomen van de voortgang aan de hand van de 

presentatie. 
 
7.  Recreatieve wandel- en fietsroutes (oordeelsvormend)     
Toezegging - 
Commissieadvies In gesprek tussen gedeputeerde Rijsberman en fractie CU en de commissie zijn 

de levende vragen en zorgpunten besproken, behalve de vragen over onderhoud 
van fietspaden, die op het terrein van gedeputeerde Lodders liggen.  

 
8. Uitvoering Economisch Programma (BESLOTEN)      
Toezegging - 
Commissieadvies De commissie is geïnformeerd over de inzet om OMFL in positie te brengen en 

zodanig toe te rusten, dat OMFL ook de nieuwe ambities uit het economisch 
programma kan uitvoeren voor de provincie.  

 
9. Rondvraag 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21.00   uur. 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 
    

 


