
  

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

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
JA21: de heer E.P.E. Raap (22) de heer Ransijn (29), en de heer Beenen (29). VVD: de heer F.A. Achtien (22) , 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (22/29) , mevrouw E.T.M. Müller-Klijn (22/29). PVV: de heer C.J. Kok (22/29).  
GroenLinks: de heer S.M. de Reus(22/29) en mevrouw S. Boejhawan-Mangroo (22). CDA: mevrouw C.J. 
Schotman (22/29). PvdA: de heer W. de Jager (22/29). ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng (22/29) en de heer 
L. Schenk (22). SP: mevrouw M. Müller (22). 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij (22). D66: de heer T.A. 
Smetsers (22/29), mevrouw Y.B. den Boer (29)  PvdD: mevrouw S. Kers (22). 
 
Voorzitter: de heer T.A. Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder 
College van GS: de heer Appelman, de heer de Reus, de heer Fackeldey en de heer Hofstra. 
 

Aanvang: 19.00 uur 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit Agendapunt 8 & 9 worden samengevoegd.  

Voor het overige wordt de voorgestelde doorlopende agenda voor 22 & 29 
september vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
 Als vervolg op de integrale commissie van 1 september wordt,  aan de oproep 

van de statenleden, op 6 oktober een werksessie Tussenrapportage 
Omgevingsvisie met het onderzoeksbureau georganiseerd gehoor is gegeven. 
Deze staat gepland op 6 oktober. Voor meer informatie kunt u terecht in het 
stateninformatiesysteem. 

 
4. Vaststellen besluitenlijsten van 25 augustus en 1 september 
Besluit De besluitenlijsten van 25 augustus en 1 september worden conform 

vastgesteld. 
 

5. Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat hij middels een aandeelhoudersinstructie 

aan de fondsbeheerder de scheidingen in het fondsbeheer wil gaan organiseren 
ter voorkoming van het kannibaliseren en dat hij de commissie hierover 
rapporteert (50PLUS).  
 
Gedeputeerde Appelman zegt toe om, binnen 1 maand, een overzicht te geven 
van de financiële instrumenten en het fondsenlandschap die vanuit de 
provincie, vanuit Horizon worden ingezet t.b.v. het totale MKB-beleid (PVV). 

Commissieadvies Hamerstuk 
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6. Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat er, na dit besluit, geen nieuw voorstel 

meer komt voor de groot onderhoud van landschapskunstwerken (50PLUS, 
ChristenUnie). 
 
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe om in het 1ste kwartaal van 2022 de goede 
onderhoudsafspraken met de eigenaren aan PS kenbaar te maken 
(ChristenUnie, 50PLUS,  PvdD). 
 
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe om in het 1ste kwartaal 2022 de samenstelling 
van het menggranulaat (Aardzee), zonder verontreinigingen,  aan de Staten te 
melden (JA21). 
 
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe zich in te spannen om de resterende kosten 
(€ 300.000-500.000) gefinancierd te krijgen met andere bronnen (landelijke 
fondsen, gemeenten) (PVV). 
 

Commissieadvies Bespreekstuk, op verzoek van de PVV.  
 

7. Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 
Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
8. Samenwerking Regio Zwolle 
Toezegging Aan de toezegging van 25 augustus jl. van Gedeputeerde Fackeldey (om op een 

logisch moment de samenwerking met de Regio Zwolle te gaan evalueren) wordt 
aangevuld dat dit voor het einde van deze Statenperiode zal gebeuren en 
vervolgens eens in de 2 jaar. 

Commissieadvies Hamerstuk 
 

9. Verkenning van de opdrachtformulering voorlopige rapporteur als deelnemer aan de 
klankbordgroep regio Zwolle  

Toezegging - 
Commissieadvies Hamerstuk 

 
De vergadering wordt om 21.33 geschorst.  
 

Heropening op 29 september 19.00 uur. 
Afmeldingen Mevr. Müller (SP), de heer de Lange (FvD), mevrouw Visser (D66), de heer van 

Rooij (50PLUS), de heer El Boussaidi (DENK) 
 

10. Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2021 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk (aangekondigde amendementen PVV & VVD) 

 
11. Kaderdocument nieuw economisch beleid 
Toezegging - 
Commissieadvies Bespreekstuk (aangekondigd amendement JA21) 

 
12. IPO-Begroting 2022-2025 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe bij de IPO-kadernota met een scherpere 

oplegnotitie te komen waar voor een zevental beleidsterreinen specifieke 
voorbeelden worden gegeven wat het oplevert. 
(JA21/PVV/VVD/PvdA). 



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

 Bladnummer 

 3 
 

Commissieadvies Hamerstuk 
 

13. IPO 
Toezegging Geen sprekers 
Commissieadvies  

 
14. Rondvraag 
 Geen rondvraag. 

 Rijsberman om ons te informene activteit in brussel en relevantei voor 
Flevoland. PC  Vraag uitzoeken Betreffende gepdeu t onder de aandahct brengen  

 
15. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.38  uur. 

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


	2844717

