PROVINCIE FLEVOLAND
Besluitenlijst
Registratienummer:
2122630

Besluitenlijst van de Commissie Economie van 6 september 2017

Aanwezig:
WD: mevrouw Broen en mevrouw Smeels en de heer Gijsberts
PW: de heer Van Ginkel
CDA: mevrouw Schotman en de heren Hopster en van Slooten
SP: de heer Van der Linden en de heer Van Ravenzwaaij
D66: de heer Kok en de heer Smetsers
PvdA: mevrouw Azarkan
Christenunie: de heer Siepel
50Plus: de heer Jansen
GroenLinks: de heer Korteweg
SGP: de heer Bogerd
PvdD: de heer Van der Avoird
Voorzitter: de heer Boutkan
Commissiegriffier: mevrouw Kost, de heer Kalk
College van GS: de heer Lodders, de heer Appelman, de heer Meijer
Aanvang: 15.30 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen
(Senioren+Flevoland).

2. Vaststellen agenda
Besluit
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededelingen
Gedeputeerde Lodders
Licht het een en ander toe n.a.v. het ongeval bij de Urkersluis.
De heer Siepel (CU)
Verzoekt naar aanleiding van de toezegging van het college over recreatief fietsen de
agendacommissie om agendering. Heeft nog geen vastomlijnd beeld over de beste wijze waarop dit
onderwerp geagendeerd kan worden. Biedt aan een eigen discussienotitie toe te voegen aan de
antwoorden van het college. De agendacommissie zal dit meenemen.
De heer van Ginkel (PW)
Reageert op de nota verkorten schutlengte boten in sluizen en doet een agenderingsverzoek over dit
onderwerp. Het verzoek is dit te agenderen in de commissie voordat GS een definitief besluit
neemt.
Gedeputeerd Lodders
licht toe dat GS inderdaad een ontwerpbesluit heeft genomen voor de vakantie waarmee de
invaartlengte voor sluizen inderdaad is verkort i.v.m. veiligheid. Nu het een ontwerpbesluit betreft
dat nu ter inzage ligt stelt gedeputeerde voor dat na het verwerken van de zienswijzen en voor het
nemen van een definitief collegebesluit een bespreking in de commissie plaatsvindt, mede aan de
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hand van een presentatie. Derhalve stelt de gedeputeerde een combinatie van beeld- en
oordeelsvorming voor.
De heer van Ginkel verklaart dit een goed voorstel te vinden.
De voorzitter concludeert af dat de zienswijzen tot half oktober kunnen worden ingediend, en zal in
de agendacommissie kijken hoe e.e.a. te agenderen.
Mevrouw Smeels-Zechner (WD)
doet een verzoek tot spoedige agendering ten aanzien van de OMFL en meer specifiek de
toekomstige rol.
Licht toe dat het jaarverslag hiertoe aanleiding geeft, omdat het document nog veel onduidelijkheid
oplevert, met name ten aanzien van de toekomstgerichtheid.
Verzoekt ook de directeur OMFL uit te nodigen, acht het van ban belang dat de directeur de
discussie meekrijgt.
Agendacommissie zal over de vorm nadenken (ook irt de uitnodiging van de directeur).

4. Vaststellen besluitenlijst van 28 juni 2017
De heer Wout Jansen geeft aan dat de toezegging zoals verwoord onder punt 11
tot op heden niet is nagekomen. Gedeputeerde Lodders zegt namens het college
toe dat dit zo spoedig mogelijk plaatsvindt, en dat het antwoord volgende week
op de LIS komt.
De besluitenlijst van 28 juni september 2017 wordt voor het overige conform
vastgesteld.
5. Vaststellen ontwerp programma Mobiliteit en ruimte
Toezegging
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat het beslispunt als volgt wordt aangepast:
'De doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het programma Mobiliteit &
Ruimte 2018 te onderschrijven en het ontwerp van het programma Mobiliteit &
Ruimte 2018 vast te stellen'.
Het aangepaste statenvoorstel wordt ruimschoots voor verzending stukken PS bij
de griffier aangeleverd d.t.v. de agendacommissie economie.
Commissieadvies hamerstuk
6. Mededeling haalbaarheid fietsbrug Zeewolde - Horst
Toezegging
Commissieadvies N.v.t. (geen statenvoorstel)
Besluit tot aanpassing volgorde behandeling van de agenda
De voorzitter doet de vergadering een voorstel tot het aanpassen van de agenda, namelijk een
andere volgorde (ivm uitlopen agèndapunten).
Het voorstel luidt nu voor de dinerpauze agendapunt 10 (Flevokust) te behandelen.
Na de dinerpauze achtereenvolgens :
Agendapunt 8 Internationaal Onderwijs Almere (ivm externe sprekers)
Agendapunt 7 Economisch Programma- Markt, cultuur en groeiversneller
Agendapunt 9 Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2018; voorstellen Floriade
Agendapunt 11 Tariefwijziging Openbaar vervoer.
De vergadering besluit conform.
7. Economisch programma - Markt, Cultuur en Groeiversneller
-Toezegging
Commissieadvies Bespreekpunt in PS op 27-9 op verzoek van PvdA (zij beraadt zich nog op
hamerstuk).
8. Internationaal onderwijs Almere
-Toezegging
Commissieadvies De voorzitter concludeert dat de beeldvorming voldoende is en dat de
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oordeelsvorming en besluitvorming zal volgen in respectievelijk oktober en
november.
9. Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2018; voorstellen Floriade
Toezegging
-De gedeputeerde zegt toe dat er een integrale presentatie over het totaal van
de Floriade komt waarbij wethouder Herrema van de gemeente Almere(die
hiervoor zal worden gepolst) en de gedeputeerde hun eigen inzet op het geheel
duidelijk zullen maken en waarbij vervolgens het gesprek kan worden gevoerd
over de samenhang van activiteiten.
-De gedeputeerde zegt toe dat bij de verdere besluitvorming over dit onderwerp
aandacht zal worden gegeven aan de wijze waarop het project voldoet aan de
criteria/kaders die PS hebben geformuleerd.
Commissieadvies De voorzitter concludeert dat de beeldvorming voldoende is.
10. Stand van za ken Flevokust haven
Toezegging
"
Commissieadvies Nvt (beeldvormend op de agenda)
11. Tariefwijziging Openbaar Vervoer
Toezegging
-De gedeputeerde zegt toe dat tijdige bespreking van het onderwerp
tariefwijziging openbaar vervoer in deze commissie in 2018 zal plaatsvinden.
-De gedeputeerde zegt toe dat zo gauw er meer bekend is over het
verwijtbaarheidsonderzoek naar het adviesbureau de commissie wordt
geïnformeerd.
Commissieadvies Voldoende oordeelsvormend besproken.
Nd
12. Rondvraag
-Bericht in de media over Faunabeheer Flevoland en afschieten van ganzen.
Gedeputeerde wordt verzocht uitleg te geven. Gedeputeerde meldt het bericht
ook te hebben gelezen.
De Elburgerbrug zou er vanwege werkzaamheden uit gaan en dat is verzet naar
volgend jaar. Had men de reden, het zaaien van mais, niet kunnen voorzien en
Ilop je volgend jaar hier ook niet tegenaan? De gedeputeerde speelt deze vraag
door naar zijn collega.
-De presentaties graag eerder toesturen conform eerdere afspraken in het
seniorenconvent. Sommige presentaties zijn bovendien soms niet te volgen. De
voorzitter meldt dat dit een bespreekpunt wordt in het voorzittersoverleg.
-Vanuit de griffie wordt nog een beroep op de commissieleden gedaan ivm de
Flevotop van 7-10.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

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

