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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
De dames R. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de 
heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), F. 
Brouwer (CU), J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (CU), de dames I. van Hooff (VVD), M. 
Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen (PVV), J.J. van Klaveren 
(PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PVV), de 
dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. 
Oost, (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij (SP) en M.A. Rijsberman 
(D66), de dames S. Rötscheid (D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. 
Siepel (ChristenUnie), E. Sloot (PvdA) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer 
H.W.E. van Vliet (VVD), mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer J. van Wieren (CDA) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
De heer J. de Reus (VVD) 
 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
  Naar aanleiding van de opinieronden van vanmiddag zijn geen hamerstukken 

aan de agenda van vanavond toegevoegd.  
 De heren Van Vliet (VVD) en Boshuijzen (50PLUS) hebben aangekondigd 

mondelinge vragen te willen stellen. Voorgesteld wordt, dat te gaan 
behandelen onder agendapunt 4. 

 De fracties van de SP, de PVV en CDA wensen een ‘Motie Vreemd aan de 
Orde’ van de dag in te dienen. Voorgesteld wordt deze te agenderen als 
agendapunt 9.   

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 
 Gedeputeerde Witteman doet een mededeling over de voorgenomen 

samenvoeging provincies. 
Besluit De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
4. Vragenhalfuurtje 
VVD Rapportages inzake IFA 
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Naar aanleiding van in het IFA-convenant vastgestelde rapportages aan 
Provinciale Staten 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Verbeek 
Toezegging Portefeuillehouder Verbeek zegt toe contact op te nemen met het Statenlid Van 

Vliet (VVD) over zijn mondelinge vragen over de rapportages IFA. 
  
50 PLUS Consessie IJsselmond 

Naar aanleiding van de eerdere mededeling van het College van Gedeputeerde 
Staten. 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Lodders 
Toezegging Geen. 
  
50 PLUS Convenant windmolens 

Naar aanleiding van het hierover uitgebracht persbericht. 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Gijsberts 
Toezegging Geen. 
  
50 PLUS Toezicht gemeentebegroting 

Naar aanleiding van berichtgeving in de media. 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Witteman 
Toezegging Geen. 
 
 
5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 3 januari 2013 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 
6. Vaststellen verslagen/notulen 
 Betreft de notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012 en de 

verslagen van de opinierondes 1 t/m 12 eveneens van 12 december 2012. 
Besluit De notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012 en de verslagen van 

de opinierondes 1 t/m 3, 6, 7, 9, 11 en 12 worden conform vastgesteld. 
  
 Bij de griffie zijn een drietal wijzigingsvoorstellen van verslagen 

binnengekomen: op de verslagen van de opinierondes 4, 8 en 10. 
Daarnaast is er een procedurevoorstel ten aanzien van het verslag van het 
besloten vergaderdeel van opinieronde 5. 

Voorstel 1 Opinieronde 4 
Ten aanzien van het verslag van opinieronde 4 (Economische agenda Floriade), 
wenst de heer Boutkan (PVV) een citaat van de heer Van den Donk (PvdA) in het 
verslag opgenomen te zien.  

Besluit Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 Opinieronde 5 

De ‘Discussienota samenvoeging provincies’ is besproken en het verslag is 
opgedeeld in een openbaar en een besloten gedeelte.  
Ter vaststelling ligt voor het verslag van het openbare deel van deze ronde.  
Het verslag van het besloten deel van deze ronde wordt voor u ter inzage 
gelegd bij de Statengriffie en zal in de vergadering van 6 februari worden 
vastgesteld.  

Besluit Het openbare deel van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Het besloten deel zal op 6 februari worden vastgesteld. 

  
Voorstel 2 Opinieronde 8 

Ten aanzien van het verslag van opinieronde 8, wenst mevrouw Papma (D66) 
haar voorletters opgenomen te zien bij de aanwezigen en dus te wijzigen in 
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"mevrouw M.E.G. Papma". 
Besluit Het verslag wordt conform de wijziging vastgesteld. 
  
Voorstel 3 Opinieronde 10 

Ten aanzien van opinieronde 10 (nazorg restverontreiniging bodemsanering) 
mist de heer Boutkan (PVV) zijn antwoord op de opmerking van de Christenunie, 
die het "betreurt dat de PVV, SGP en SP de zaak lijken te willen wegzetten als 
blunderend bestuur, grote gezondheidsrisico's en achterstallig onderhoud op 
alle nazorglocaties". De heer Boutkan verzoekt het verslag op dit punt met 
de navolgende tekst aan te vullen: 
"De PVV is van oordeel dat het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer 
genoeg inhoud bevat om zich hierover zorgen te maken en betreurt het dat 
hierover geen politieke discussie heeft kunnen plaatsvinden. Het is zeker geen 
aanval op het ambtelijk apparaat ".  

Besluit Het verslag wordt conform de wijziging vastgesteld. 
 
 
7. Hamerstukken 
 Er zijn geen onderwerpen uit de opinierondes van hedenmiddag voor dit 

agendapunt.   
 
 
8. Bespreekstukken 
a. Afdoening lijst van moties 
Beslispunten Afdoen van de lijst van moties conform het voorstel van het Presidium van 20 

december 2012, nummer 1438784. 
Toezegging Geen. 
Besluit Provinciale Staten van Flevoland besluiten unaniem de moties voorkomend op de 

bijgevoegde lijst van moties, onder nummers  8, 15, 17, 22, 31, 32, 33, 34, 37, 
38, 39 en 42  als afgedaan te beschouwen en van de lijst af te voeren.   

  
b. Nazorg bij Restverontreiniging na bodemsanering (rapport Randstedelijke 

Rekenkamer) 
Beslispunten 1. te onderschrijven de drie conclusies uit het rekenkamerrapport Nazorg bij 

restverontreiniging na bodemsanering – Provincie Flevoland;  
2. de drie algemene aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over te nemen;  
3. het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de monitoring van de 

aanbevelingen inzichtelijk te maken via de Planning en Control cyclus. 
Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe, met medewerking van de Omgevingsdienst 

OFGV, uiterlijk in maart a.s. inzicht te geven in de te maken inhaalslag. 
Besluit Provinciale Staten van Flevoland,  

gehoord het advies van de Opinieronde op 12 december 2012, nummer 1430000, 
besluiten unaniem conform de bovengenoemde beslispunten. 

  
c. Economische Agenda Floriade 
Beslispunten 1. Provinciale Staten nemen kennis van de aanzet tot een economische agenda 

voor de Floriade. 
2. Provinciale Staten stemmen in met de redeneerlijnen: 
- de provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheer 
- het faciliteren van een kennis- en innovatieplatform, dat innovaties tot stand 

brengt en in ‘proeftuin Flevoland’ uittest en valoriseert en 
- het uitwerken van de economische agenda Floriade langs de vier lijnen 

Feeding, Greening, Energizin en Healtying van de Floriade 2022. 
3. Provinciale Staten bekrachtigen het oormerken van € 10 miljoen binnen de 

tweede tranche IFA voor de Floriade. 
 Door de fracties van de VVD is een amendement ingediend op het besluit/dictum 
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van het voorstel. Het amendement en het voorstel is na beraadslaging met 
meerderheid van stemmen aangenomen. 

Toezegging Geen. 
Besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 6 november 2012, nummer 1408123, besluiten 
1. In te stemmen met het oormerken van € 10 miljoen binnen de 2e tranche IFA 

voor de Floriade. Hierbij in aanmerking nemende dat 
projecten/projectideeën die (mede) gefinancierd worden in het kader van 
de 2e tranche IFA (en dus ook voor de economische agenda Floriade) dienen 
te voldoen aan de daarvoor gestelde criteria en geldende richtlijnen van het 
subsidieverleningproces IFA en dat de beslissing omtrent de honorering dient 
te geschieden conform hetgeen is vastgesteld in het Statenvoorstel van 11 
juli 2012, nummer 1326970. Indien projecten/projectideeën niet (geheel) 
voldoen aan de geldende criteria of richtlijnen, zal Gedeputeerde Staten de 
desbetreffende voorstellen voorzien van argumenten en motivatie waarom 
men deze projecten/projectideeën eventueel wel ter goedkeuring voor 
wenst te leggen aan Provinciale Staten;    

2. In te stemmen met de redeneerlijn; 
- de provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheer; 
- het faciliteren van een kennis- en innovatieplatform dat innovaties tot stand 

brengt en in 'proeftuin Flevoland' uittest en valoriseert; 
- het uitwerken van de economische agenda Floriade langs de vier lijnen 

Feeding, Greening, Energizing en Healthying van de Floriade 2022; 
3. Het oormerken van € 10 miljoen binnen de 2e tranche van IFA voor de 

Floriade te bekrachtigen 
  
d.  Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland 
Beslispunten 1. Onderschrijven de algemene conclusie uit het rekenkamerrapport 

Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland; 
2. Onderschrijven de twee deelconclusies uit het rekenkamerrapport 

Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland;  
3. Overnemen van de 4 algemene aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 

Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland over te nemen en 
4. het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de monitoring van de 

aanbevelingen inzichtelijk te maken via de Planning en Control cyclus. 
Toezegging Geen. 
Besluit Provinciale Staten van Flevoland, 

gehoord het advies van de Opinieronde van 12 december 2012, besluiten 
unaniem conform bovenstaande beslispunten. 

 
 
9. Motie vreemd aan de orde van de dag 
PVV Beantwoorden schriftelijke vragen PVV 
Dictum • Dat ook Gedeputeerde Staten zich aan de Provinciewet dienen te houden en 

• Verzoekt Gedeputeerde Staten de betreffende schriftelijke vragen alsnog te 
beantwoorden 

Toezegging Portefeuillehouder Verbeek zegt toe, dat het college de schriftelijke vragen 
alsnog zal beantwoorden.  

Besluit Na de toezegging van de portefeuillehouder is de motie ingetrokken. 
  
SP Samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland  
Dictum • een samenvoeging van Flevoland met de provincies Noord-Holland en Utrecht 

niet in het belang van de democratische legitimatie voor de inwoners van 
Flevoland is;   

• het proces van nauwere samenwerking en afstemming verder wordt 
geïntensiveerd met het oog op het verbeteren van de efficiency en de 
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effectiviteit en 
• dit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Eerste 

en Tweede Kamer der Staten-Generaal kenbaar wordt gemaakt.      
Toezegging Geen. 
Besluit Na beraadslaging is de motie ingetrokken. 
  
CDA Kabinetsvoornemen samenvoeging provincies - Regeerakkoord Bruggen Slaan 

2012-2016, standpunt en strategie provincie Flevoland 
Dictum • Dat voor het provinciebestuur de belangen voor de inwoners voorop staan;  

• Dat de belangen van de inwoners van Flevoland goed moeten worden 
uitgedragen in de gesprekken met de minister op 11 en 27 februari 2013 en 
later in het kader van het naar voren brengen van de provinciale zienswijze 
op het ontwerp van de herindeling; 

• Dat hier een zorgvuldig debat met betrokken partijen in de samenleving  aan 
vooraf moet gaan; 

• Provinciale Staten vervolgens de afweging maken of en in hoeverre de 
provincie Flevoland is gediend met een andere bestuurlijke indeling c.q. 
samenvoeging met de provincies Noord-Holland en Utrecht; 

• In de gesprekken met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de Flevolandse visie zoals onder meer verwoord in het 
coalitieakkoord ‘Flevoland, Zelfstandig en Uniek’, uit te dragen; 

• Om met gemeenten, bedrijven en burgers een gezamenlijke agenda te 
maken voor de ontwikkeling van onze Provincie; 

• Er bij de minister op aan te dringen om zo concreet mogelijk duidelijk te 
maken wat de consequenties, de voor- en nadelen, zijn van een eventuele 
provinciale herindeling;  

• De Staten volledig te informeren over het komende herindelingsproces en de 
Staten te faciliteren bij een te voorzien Statendebat over de weging van de 
gevolgen van een herindeling en daarbij aan te geven welke Flevolandse 
belangen essentieel zijn bij die weging;  

• In beeld te brengen welke middelen de Staten in het herindelingsproces 
kunnen inzetten en waar nodig daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. 

Toezegging Geen. 
Besluit Na beraadslaging is de motie aangenomen. 
  
SP Samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland  
Dictum • een samenvoeging van Flevoland met de provincies Noord-Holland en Utrecht 

niet aangetoond in het belang is voor de inwoners van Flevoland;   
• het proces van nauwere samenwerking en afstemming verder wordt 

geïntensiveerd met het oog op het verbeteren van de efficiency en de 
effectiviteit en 

• dit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal kenbaar wordt gemaakt.      

Toezegging Geen. 
Besluit Na beraadslaging is de motie aangenomen. 
  
CDA Kabinetsvoornemen samenvoeging provincies - Regeerakkoord Bruggen Slaan 

2012-2016, standpunt en strategie provincie Flevoland 
Dictum • Dat voor het provinciebestuur de belangen voor de inwoners voorop staan;  

• Dat de belangen van de inwoners van Flevoland goed moeten worden 
uitgedragen in de gesprekken met de minister op 11 en 27 februari 2013 en 
later in het kader van het naar voren brengen van de provinciale zienswijze 
op het ontwerp van de herindeling; 

• Dat hier een zorgvuldig debat met betrokken partijen in de samenleving  aan 
vooraf moet gaan en dat de inwoners van Flevoland zich hierover kunnen 
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uitspreken (bijvoorbeeld door een referendum) 
• Provinciale Staten vervolgens de afweging maken of en in hoeverre de 

provincie Flevoland is gediend met een andere bestuurlijke indeling c.q. 
samenvoeging met de provincies Noord-Holland en Utrecht; 

• In de gesprekken met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de Flevolandse visie zoals onder meer verwoord in het 
coalitieakkoord ‘Flevoland, Zelfstandig en Uniek’, uit te dragen; 

• Om met gemeenten, bedrijven en burgers een gezamenlijke agenda te 
maken voor de ontwikkeling van onze Provincie; 

• Er bij de minister op aan te dringen om zo concreet mogelijk duidelijk te 
maken wat de consequenties, de voor- en nadelen, zijn van een eventuele 
provinciale herindeling;  

• De Staten volledig te informeren over het komende herindelingsproces en de 
Staten te faciliteren bij een te voorzien Statendebat over de weging van de 
gevolgen van een herindeling en daarbij aan te geven welke Flevolandse 
belangen essentieel zijn bij die weging;  

• In beeld te brengen welke middelen de Staten in het herindelingsproces 
kunnen inzetten en waar nodig daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. 

Toezegging Geen. 
Besluit Na beraadslaging is de motie ingetrokken. 
 
      
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.  
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 6 februari 2013, 
griffier,                                                                                  voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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Ingediende moties 
 
Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

1. Beantwoorden schriftelijke vragen 
PVV 

PVV   Ingetrokken 
 

2. Samenvoeging provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland 

SP  Ingetrokken 

3. Kabinetsvoornemen samenvoeging 
provincies-Regeerakkoord ‘Bruggen 
slaan 2012-2016’, standpunt en 
strategie provincie Flevoland 

CDA VVD: voor 
PvdA: voor 
PVV: tegen 
CDA: voor 
SP: voor 
D66: tegen 
ChristenUnie: voor 
GroenLinks: voor 
SGP: voor 
50PLUS: voor 
PvdD: voor 

Aangenomen 
 
27 voor 
10 tegen 

4. Samenvoeging provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland 

SP VVD: voor (5), 
tegen (3) 
PvdA: voor 
PVV: voor 
CDA: voor 
SP: voor 
D66: tegen 
ChristenUnie: voor 
GroenLinks: voor 
SGP: voor 
50PLUS: voor 
PvdD: voor 

Aangenomen 
 
30 voor 
  7 tegen 

5. Kabinetsvoornemen samenvoeging 
provincies-Regeerakkoord ‘Bruggen 
slaan 2012-2016’, standpunt en 
strategie provincie Flevoland 

CDA  Ingetrokken 
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Ingediende amendementen 
 
Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen
/ 
verworpen 

1. Aanzet economische agenda 
Floriade 

VVD VVD: voor 
PvdA: voor 
PVV: tegen 
CDA: voor 
SP: tegen 
D66: voor 
ChristenUnie: voor 
GroenLinks: voor 
SGP: tegen 
50PLUS: voor 
PvdD: voor 

Aangenomen 
 
28 voor 
10 tegen 

 
  


