
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

B e s l u i t e n l i j s t 

Registratienummer: 

2055210 

Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 29 maart 2017 

Aanwezig: 
WD: mevrouw Klijnstra, de heer Gijsberts 
PW: de heer Jansen en de heer Kok 
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal 
D66: de heer Kok en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer De Jager 
Christenunie: de heer Hofstra en de heer Ferdinand 
50Plus: X 
GroenLInks: de heer Miske 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: de heer Van der Avoird 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 

Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen 
College van GS: de heer Lodders, de heer Rijsberman 

Afwezig: mevrouw Joosse, mevrouw Verbeek, de heer Ten Napel, de heer Jansen 

Aanvang: 19.00 uur 

1. Opening 
• De voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 
Besluit • Op verzoek van de heer Lodders worden agendapunt 8 MRA en 9. IPO 

omgedraaid. 
> De agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
De heer Rijsberman doet een mondelinge mededeling over AAAB plateau 2. 
De commissie stemt n.a.v. deze mededeling in met het voorstel van 
gedeputeerde voor oordeelsvormende agendering in de commissie van 24.05, 
zonder voorafgaande beeldvorming. Voorafgaand zal een schriftelijke ronde 
plaatsvinden, waarbij technische vragen voorafgaand aan de oordeels
vormende ronde gesteld en beantwoord worden. 
In de commissie van maart is aan de agendacommissie verzocht uit te zoeken 
waarom DE On naar commissie Duurzaamheid gaat en niet in de commissie 
Economie bli jft. Dit Is nagegaan en de agendacommissie geeft aan dat geen 
verandering heeft plaatsgevonden: DEON staat blijvend geagendeerd in de 
commissie duurzaamheid. Hierop wordt gevraagd waarom DEON recent 
tweemaal In de commissie economie Is geagendeerd. De agendacommissie 
geeft aan nogmaals e.e.a. te zullen nagaan. 
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De heer Lodders vraagt aan de commissie of er animo Is voor een werkbezoek 
naar het Almeers Kennis Centrum op dinsdag 13 juni, samen met de 
gemeenteraad Almere. Dit Is het geval. In de integrale commissie op 19 april 
zal een intekenlijst rondgaan voor geheel PS. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 01.03.2017 
Besluit De besluitenlijst van 01.03.2017 wordt conform vastgesteld. 

5. 100 jaar Zuiderzeewet viering - OV 
Toezegging • Gedeputeerde Rijsberman zegt toe de door GS verzonden brief aan 

college B&W Dronten Inzake een Landschapskunstwerk in Dronten naar PS 
te sturen (op verzoek van de PW). 

• Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat bij de volgende bespreking van 
100 jaar Zuiderzeewet viering In de zomer van 2017, de commissie wordt 
meegenomen in de besluitvorming voor de invulling van het programma 
en de inhoudelijke en financiële bijdragen van derden hierbij. 

Commissieadvies • Bespreekstuk In PS 12.04.2017 
• De financiële aspecten worden bij de behandeling van de Perspectiefnota 

2017-2021 betrokken (de integrale afweging). De integrale commissie is op 19 
april 2017 en PS op 10 mei 2017. 

6. Jaarlijkse terugkoppeling werkgroep Europa in commissie Bestuur 
Toezegging • Nvt 
Commissieadvies • De commissie geeft aan de voorkeur te hebben voor een tweejaarlijkse 

terugkoppeling van de werkgroep Europa in de commissie Bestuur. De 
werkgroep gaat op zoek naar de juiste vorm hiervoor. 

• De stukken voor de terugkoppeling Europa dienen overzichtelijker, 
inzichtelijker en meer In samenhang aangeleverd te worden. Daarnaast 
wil de commissie meer focus op hetgeen voor de provincie Flevoland 
bereikt Is. 

7. Lidmaatschap Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) 
Toezegging • Nvt 
Commissieadvies • Hamerstuk In PS 12.04.2017 

8. IPO voortgang 1 van 2 
Mededeling informatievoorziening IPO door GS 

• Portefeuillehouder Lodders geeft aan dat dat de griffie uitzoekt hoe de 
genoemde stukken van het IPO In een besloten omgeving gedeeld kunnen 
worden voor PS, burgerleden en fractieassistenten. Dit voorstel wordt 
voorgelegd aan het seniorenconvent op 12 april. 

• De werkwijze wordt op verzoek van de portefeuillehouder een half jaar 
uitgeprobeerd en dan wordt verder gekeken. 

Procesvoorstel voorbereiding IPO AV op 18 mei: 
• Er is geen cie bestuur meer voor de AV op 18 mei. Er wordt een 

schriftelijke consultatieronde gedaan voor de AV. 

Toezegging • Gedeputeerde Lodders zegt toe twee keer per jaar na de AV de 
commissie op hoofdlijnen te Informeren. 

9. Presentatie MRA - BV 
• Portefeuillehouder Rijsberman geeft een beeldvormende presentatie. 

Commissieadvies • Het voorstel uit de memo agendacommissie wordt gevolgd. 
Vanuit het governance oogpunt wordt In de commissie bestuur de MRA op 
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de volgende twee wijzen geagendeerd: 
1. Oordeelsvormende ronde over de MRA begroting. De 

agendacommissie stemt met het college af wat de behandeltermijn 
Is. 

2. Beeldvormende of oordeelsvormende ronde, waarbij statenbreed 
wordt uitgenodigd, over de 'Bouwstenen voor het plan van aanpak 
over betrekken Raden en Staten bij de MRA'. De agendacommissie 
vraagt aan het college wat de stand van zaken van het plan van 
aanpak is en doet een behandelvoorstel aan de commissie bestuur. 

In de vakcommissies worden de beleidsinhoudelijke vraagstukken aan de 
hand van de actielijst MRA behandeld. Dit wordt door de betreffende 
agendacommissies Ingepland. 

10. 
Toezegging • Af te voeren toezeggingen: B-55; B-57; B-69; B-81; B-89; B-90; B-96; B-

99; B-112; B-115; B-116; B-119; 

Moties • Advies af te voeren moties: geen 

11. Rondvraag 
Geen 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 


