AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: C
((In te vullen door de griffier)

Onderwerp: IJmeerverbinding inclusief IJmeerweg
Agendapunt: 12a
Onderwerp Statenvoorstel: Onderschrijven verstedelijkingsconcept 2050
Nummer Statenvoorstel: 2863896

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 26 januari 2022.

Constaterende dat:
In de MRA ruimte wordt gegeven aan 325.000 extra woningen tot 2050;
de nieuwe woningen ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van en naar Flevoland ernstig onder druk
zal komen te staan;
hierdoor Flevolanders die bijvoorbeeld richting Amsterdam reizen in de spits minimaal 45-60 minuten
per dag extra kwijt zullen zijn door files;

Overwegende dat:
Het onacceptabel is dat Flevolanders minimaal 45-60 minuten extra in de file staan om naar hun werk
te reizen;
de optie van de IJmeerweg niet kan worden genegeerd zolang er geen betere opties op tafel liggen;
ook met een IJmeerverbinding met alle modaliteiten de toekomstige bereikbaarheid van Flevoland
niet voldoende is gewaarborgd en er daardoor alternatieve of aanvullende oplossingen noodzakelijk
zijn;
het niet verstandig is om eerst alle afspraken te bekrachtigen en later pas te onderhandelen over een
IJmeerweg naast de IJmeerverbinding omdat daarmee de onderhandelingspositie van Flevoland fors
wordt verzwakt,

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

X te vervangen door

2. Geen aandachtspunten aan de gedeputeerde mee
te geven om daarmee in de uitvoerende fase mede de
koers te bepalen van de stuurgroep.

2. De gedeputeerde als aandachtspunt mee te
geven dat een IJmeerverbinding inclusief een
IJmeerweg (autoweg) essentieel is voor de
bereikbaarheid van Flevoland met het oog op de
verwachte groei van 325.000 woningen tot 2050.

Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen (PVV)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 januari 2022.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

