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Besluitenlijst Integrale ad hoe Commissie van 16 oktober 2019

Aanwezig:
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de
heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. WD: de heer F.A. Achtien,
mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer J.H. van Ulsen en de heer J.J. de Haan. PW: de heer W.
Boutkan, de heer C.A. Jansen, mevrouw I.B. Joosse, de heer C.J. Kok en de heer J.M. Keuter.
GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma, de heer S.V.
Vrouwenvelder en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo. CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse,
mevrouw C.J. Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, mevrouw M.
Dubois, de heer W. de Jager en de heer A. Nessar. Christenunie: de heer L. Schenk, mevrouw A.T.
Strating-Baas en de heer Z.J.B. Heng. SP: de heer W.F. Mulckhuijse, mevrouw M. Müller en de heer
J. Cocu. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij, de heer P.A. van der Starre en mevrouw M. Reigwein.
D66: mevrouw Y.B. den Boer, de heer T. Smetsers en de heer N.A.M. Visser. PvdD: de heer J.
Luijendijk, mevrouw L. Vestering en de heer E. Puijk. SGP: de heer J.N. Simonse en de heer A.C.
Hanse. Groep Otten: de heer C.H.W. van den Berg. DENK: de heer M.A. Khedoe en de heer O. El
Boussaidi.
Voorzitter: mevrouw Smeels-Zechner
Commissiegriffier: mevrouw Van Zwam
College van GS: de heren Hofstra, Fackeldey en De Reus, mevrouw Smelik en de heer Verbeek

I Aanvang: 15.30 uur
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Opening

• De voorzitter opent de vergadering.
• Geen bericht van verhindering ontvangen.
2. Vaststellen agenda______________ ________________________
Besluit
I De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
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3. Mededelingen
Naar aanleiding van de bespreking bij Stikstofdepositie wordt afgesproken op 30
oktober voorafgaand aan de integrale ad hoe commissie een aparte
commissievergadering te houden over deze problematiek. Statenleden kunnen dan
hun visie/mening meegeven aan de portefeuillehouder. Vooraf wordt door de
gedeputeerde een informatieve notitie toegestuurd. Ook wordt afgesproken dat de
Statenleden technische vragen uiterlijk maandag 21 oktober toesturen zodat de
beantwoording ruim voor de 30^ beschikbaar is._____________________________

4. Klimaatakkoord______________________ ;__________________________________________
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe te kijken naar het pakket van maatregelen
Toezegging
zoals voorgesteld in Urgenda voor het behalen van de klimaatdoelen in Flevoland.
Commissieadvies Bespreekstuk
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5. MRA: Werkplan & Begroting + Evaluatie______________________________________________
Toezegging
De SGP merkt op dat de Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland niet
participeren in human capital in financiële zin.
https: / /VAVW. Overijssel, nl/sis/16301903460898.pdf
Terwijl dit onderwerp wel voor de provincie Flevoland van belang is en de
provincie hecht aan de samenwerking in de regio Zwolle. Gedeputeerde
Fackeldey: Ik neem dit op met collega Appelman en wij komen met een
schriftelijke reactie.
Gedeputeerde Fackeldey zal PS een terugkoppeling geven oyer de uitkomsten van
de MRA-Regiegroep van 18 oktober jl..'
Commissieadvies

6. Startnotitie Waterprogramma
Toezegging______ --__________
Commissieadvies Kamerstuk

Vaststelling Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en
vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2020-2023 (SUP 2.0)_______________
Toezegging
Gedeputeerde De Reus zegt toe terug te komen op de vraag van de PW over
aanmeermogelijkheden bij Urk en Zuidersluis._______________________ _
Commissieadvies Bespreekstuk
7.

8. Nota reserves en voorzieningen__________ __________________________________________
Toezegging
In 2011 heeft de RRK een rapport 'Reserves juist bestemd?' opgeleverd. PS heeft
aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. Gedeputeerde Hofstra zegt toe vóór
de Statenvergadering van 13 november 2019 een overzicht te geven van welke
aanbevelingen hoe zijn doorgevoerd in de nota van 2011-2015 en daarmee in de
huidige nota terugkomen._____________________________________________
Commissieadvies Bespreekstuk
9. Rondvraag

10. Sluiting

I De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

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