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Besluitenlijst van de Commissie Economie van 22 november 2017

Aanwezig:
WD: mevrouw Broen en mevrouw Smeels
PW: de heer Jansen en de heer Wagenaar
CDA: mevrouw Schotman en de heer Hopster
SP: de heer van Ravenzwaaij
D66: de heer Kok en de heer Smetsers
PvdA: mevrouw Azarkan
ChristenUnie: de heer Van Dijk
SOPIus: de heer Laagland
SGP: de heer Bogerd
PvdD: de heer Van der Avoird
Voorzitter: de heer Boutkan
Commissiegriffier: mevrouw Selman
College van GS: de heer Appelman
Afwezig
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen

Aanvang: 19.00 uur
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verlating van de heer Bogerd.

2. Vaststellen agenda
Op voorstel van dhr. Kok (d66) wordt aan de agenda toegevoegd bespreekpunt
Besluit
Maritieme servicehaven noordelijk Flevoland. Met deze aanvulling wordt de
agenda vastgesteld.
3. Mededelingen
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Vaststellen besluitenlijst van 18 oktober 2017
De besluitenlijst van 18 oktober 2017 wordt conform vastgesteld.
Besluit
5. Vaststellen Lijsten van Moties en Toezeggingen
Dhr. Appelman zal toezegging E83 snel afwikkelen
Toezegging
Commissieadvies Lijst van Moties: akkoord met het afvoeren van motie E10.
Lijst van toezegging: E59 blijft gehandhaafd, omdat naar oordeel van de SGP niet
alleen beeldvorming, maar ook een oordeelsvormende sessie dient te volgen.
Akkoord met het afvoeren van de toezeggingen E33, E47,E58, E68, E69 E72, E73
en E77.
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6. Lange Termijn Planning
Toezegging
Commissieadvies Over het dossier aanbesteding OV: de heer Laagland (50 plus) verzoekt aan
gedeputeerde Meijer om 1 van de 2 te plannen beeldvormende sessies over de
uitgangspunten van de aanbesteding van het OV integraal te plannen met de 3
andere provincies. Mevrouw Broen (WD) verzoekt om zo mogelijk tarifering OV
hierbij te betrekken of anders tijdig te agenderen.
Conclusie: VZ zegt toe met de gedeputeerde te bezien wat mogelijk is, zonder
dat ongewenste vertraging ontstaat. Na de beeldvorming van 20-12 komt het
gewenste vervolgproces opnieuw aan de orde.
De LTP wordt overigens conform vastgesteld.
7. Investeringsbesluit Innovatiepaviljoen Floriade (oordeelsvormend)
Gedeputeerde Appelman zal de commissie informeren zodra er ontwikkelingen
Toezegging
zijn betreffende het bezwaar van de zeilschool.
Verder zegt gedeputeerde Appelman toe om de commissie te Informeren over:
- het tijdpad van bouw en aanbesteding van het innovatiepaviljoen
• de visie van GS op de exploitatieopzet c.q. het realiseren van huuropbrengsten
Commissieadvies Bespreekstuk voor de PS vergadering van 13 december
8. Economisch Programma; monitoring en evaluatie (beeldvormend)
Toezegging
n.v.t.
Commissieadvies De commissie heeft van de presentatie en de terugkoppeling uit de
gesprekstafels kennis genomen.
9. Plabeka 3.0 en provinciale retalldeal (beeldvormend)
Toezegging
n.v.t.
Commissieadvies De commissie heeft van de presentatie en antwoorden op toelichtende vragen
kennis genomen.
10. Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland
Gedeputeerde Appelman zal de commissie op de hoogte blijven houden van
Toezegging
relevante juridische feiten en ontwikkelingen, en stappen die GS gaat zetten
Commissieadvies n.v.t.
11. Rondvraag
n.v.t.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

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

