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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer 
A. Gijsberts, de heer E.F. Plate (vanaf 15.10 uur), de heer J. de Reus en de heer Th.J.G. Vulink. 
PVV: mevrouw B. Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen, de heer 
J.B. Janssen en de heer C.J. Kok.  CDA: mevrouw M. Luyer (vanaf 15.29 uur), mevrouw C.J. 
Schotman, de heer W.R. Bouma, de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. 
Verbeek, mevrouw C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de heer W.F. Mulckhuijse en de 
heer H. van Ravenzwaaij (vanaf 14.45 uur). D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, de 
heer T. Smetsers en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de heer W. de Jager en 
de heer P.T.J. Pels. ChristenUnie: de heer L. Ferdinand, de heer H.J. Hofstra en de heer R.J. 
Siepel. 50PLUS: de heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd en de heer J.N. 
Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (15.02 - 20.30 uur) en mevrouw L. Vestering.  
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (VVD), de heer A.M. Meijer (SP) en de heer M.A. 
Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
De heer E.G. Boshuijzen(Senioren+Flevoland) 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Er wordt stilgestaan bij het overlijden van GroenLinks burgerlid dhr. Cebus 

Korteweg, en de Amsterdamse burgemeester dhr. Eberhard van der Laan.  
De vergadering neemt een minuut stilte in acht ter ere van hun beider 
nagedachtenis. 
 
Mededelingen 
Bij de mondelinge mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de 
geheimhouding op twee mededelingen die op de Lijst ingekomen stukken hebben 
gestaan. Gedeputeerde Appelman en gedeputeerde Lodders zullen worden 
gevraagd e.e.a. toe te lichten. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie Partij voor de Dieren heeft aangegeven mondelinge vragen te willen 
stellen  over ‘de houding van gedeputeerde Meijer '.  
De fractie van de SGP heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
‘autoleasebedrijven’. 
Deze worden geagendeerd bij agendapunt 4. 
 
Agendapunt 7: benoemingen burgerleden 
Bij agendapunt 7 staat geagendeerd de benoeming van twee nieuwe burgerleden: 
mevrouw Laurense voor GroenLinks en de heer Wagenaar voor de PVV. De 
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vergadering stemt ermee in de benoeming bij acclamatie te doen. 
 
Behandeling FlevolandStraks, agendapunten 9e,f en g 
De voorzitter heeft het verzoek gekregen toe te staan bij het agendapunt 
Omgevingsvisie met verschillende woordvoerders te werken.  
De vergadering stemt ermee in hiertoe desgewenst gelegenheid te geven ten 
aanzien van het verslag van de Flevotop. Dit agendapunt zal worden ingeleid 
door één van de initiatiefnemers. Daarna wordt het agendapunt in zijn geheel in 
bespreking gegeven.  
 
Agendapunt 9 g Startnotities opgaven Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Ten opzichte van de eerste versie in de bundel is een redactionele aanpassing 
gedaan, zodat duidelijk wordt dat met dit statenvoorstel de acht startnotities 
voor de uitvoeringsfase worden vastgesteld. Dat is gebeurd in het eerste 
beslispunt. 
Oude tekst: 
1.De startnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te stellen 
 
Nieuwe tekst: 
1.De startnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te stellen: 
Landbouw meerdere Smaken – 2119739 
Circulaire Economie – 2063987 
Duurzame Energie – 2119726 
Regionale Krachten – 2124698 
Verhaal van Flevoland – 2097645 
Krachtige Samenleving – 2090877 
Ruimte voor Initiatief – 2115753 
Programmaniveau - 2130421 
Agendapunt 9: Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
50PLUS dient de volgende motie in: ‘Gezamenlijke aanbesteding busvervoer drie 
provincies’. De SGP dient een motie in over ‘Verbreding N50’.  
De moties worden behandeld bij agendapunt 10. 
 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 Mededeling 1:  

Aan de orde is het bekrachtigen van de geheimhouding op de mededeling 
‘Realisatie Flevokust Haven.’ De verwijzing naar deze mededeling stond op de 
LIS van week 42. 
De mededeling heeft bij de griffie in de kluis ter inzage gelegen. Gedeputeerde 
Appelman licht toe dat de geheimhouding voor onbepaalde tijd dient te gelden, 
nu sprake is van bedrijfsgevoelige informatie. 
 
Mededeling 2:  
Aan de orde is het bekrachtigen van de geheimhouding op de mededeling 
‘Bedrijfsverplaatsing nabij Lelystad Airport.’ De verwijzing naar deze mededeling 
stond op de LIS van week 41. 
De mededeling heeft bij de griffie in de kluis ter inzage gelegen. Gedeputeerde 
Lodders licht toe dat de geheimhouding voor onbepaalde tijd dient te gelden, nu 
sprake is van bedrijfsgevoelige informatie. 
 

Besluit Conform 
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 Vragenhalfuurtje 4.
Onderwerp De houding van gedeputeerde Meijer – Partij voor de Dieren 
Beantwoording Portefeuillehouder Meijer 
Toezegging - 
  
Onderwerp Autoleasebedrijven – SGP 
Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging - 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 8 november 2017 5.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 27 september 2017 6.
Besluit Conform 
 

 Benoemingen 7.
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1.Mevrouw A. Laurense te benoemen als burgerlid vanaf 8 november 2017; 
2.De benoeming van de heer I.C. van Ginkel als burgerlid in te trekken alsmede 
   zijn lidmaatschap van de Statencommissie Economie; 
3.De heer Y. Wagenaar te benoemen als burgerlid vanaf 8 november 2017; 
4.Uw eerder besluit van 27 september 2017, tot samenstelling van de 
   Statencommissie Economie, te wijzigen en voor GroenLinks te doen luiden: 
    mevrouw A. Laurense;  
5.Uw eerdere besluit van 27 september 2017, tot samenstelling van de 
   Statencommissie Economie, te wijzigen en voor de PVV te doen luiden: de heer 
   Y. Wagenaar.    

 1.De heer P.C. Liedekerken met terugwerkende kracht, vanaf 1 september 2011, 
   te benoemen tot eerste plaatsvervangend griffier; 
2.De heer H.R. Kalk per 8 november 2017 te benoemen tot tweede 
   plaatsvervangend griffier; 
3.Het eerdere benoemingsvoorstel van 1 september 2008, met kenmerk  726513, 
   in te trekken. 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie adviseert positief over de toelating van mevrouw Laurense en de 
heer Wagenaar. 

Besluit Aangenomen bij acclamatie 
 

 Hamerstukken 8.
a. Zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatsbestemming 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 2016 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2018 van de OFGV 

2. Geen zienswijze in te dienen over de resultaatsbestemming 2016 van de OFGV 
Besluit Conform 
 
b. Ontwerp zesde wijziging Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 2012 
Dictum 1. Het Ontwerp Zesde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 

Flevoland 2012, inhoudende het opnemen van een verbod op varend ontgassen, 
vrij te geven voor inspraak. 

Besluit Conform 
 
c. Vaststelling zienswijze begroting 2018 HFA 
Dictum 1. De zienswijze (#2131865) in te dienen over de programmabegroting 2018-2021 

van Het Flevolands Archief 
Besluit Conform 
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d. Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2018 
Dictum 1. De Financiële verordening provincie Flevoland 2018 vast te stellen.  

2. De Financiële verordening Provincie Flevoland 2013 (inclusief de wijzigingen 
daarop) in te trekken met ingang van 1 januari 2018.     

Besluit Conform 
 
e. 2e wijziging legesverordening provincie Flevoland 
Dictum 1. De tweede wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te 

stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2018 de Tarieventabel 2017 wordt 
ingetrokken en de Tarieventabel 2018 in werking treedt. 

Besluit Conform 
Stemverklaring PVV (tegen) 
 
f. Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Vervolg onderzoek beheer en 

onderhoud wegen en kunstwerken” 
Dictum 1. Kennis te nemen van het eindrapport “Vervolg onderzoek beheer en 

onderhoud wegen en kunstwerken”. 
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten. 
3. In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 
1a. Zolang nog geen structurele dekking is geregeld voor de kosten van het 
beheer en onderhoud: zorg dat minimaal voor de huidige en de daaropvolgende 
collegeperiode dekking is geregeld. 
1b. Vraag GS ten behoeve van aanbeveling 1a in de nieuwe Koepelnota de totale 
kosten voor beheer en onderhoud in relatie tot verschillende mogelijke 
kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken. Vraag GS hierbij ook expliciet de 
ontwikkeling van de kapitaallasten en het beschikbare budget inzichtelijk te 
maken. 
2. Vraag GS onderzoek te doen naar de meerwaarde van aslastmetingen en indien 
deze metingen uitgevoerd gaan worden om de resultaten ervan te betrekken bij 
het inschatten van de risico’s en de afweging van de te nemen beheer- en 
onderhoudsmaatregelen. 
3. Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages, net als in een rapportage uit 
2015, op te nemen welk percentage van het areaal welk kwaliteitsniveau heeft 
(ook als er niet voor alles nieuwe gegevens zijn). 
4. Vraag GS na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere 
Randstadprovincies geleerd kan worden.    

Besluit Conform 
 
g. Wensen en bedenkingen oprichting Proof of concept fonds BV 
Dictum 1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten tot 

oprichting van de POC-Fonds BV. 
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten bij dit voornemen. 

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 9.
a. Derde wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van 

de motorrijtuigenbelasting Flevoland 
Dictum 1. De derde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het 
tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2018 wordt gewijzigd van 
78,2 opcenten in  79,0 opcenten. 

Toezegging  -  
Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
Stemverklaringen  -  
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Motie  9 50PLUS en PVV-Geen indexering MRB door te voeren 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen  SGP (tegen) 
Besluit  Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
b. Zomernota 2017 
Dictum 1.De Zomernota 2017 vast te stellen;  

2.Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2017 ad € 5,0 mln. toe te voegen 
aan de Algemene Reserve ter versterking van de weerstandscapaciteit; 
3.De met de Zomernota 2017 samenhangende 13 de wijziging van de 
Programmabegroting 2017 vast te stellen;  
4.De bestemmingsreserve Infrafonds op te heffen en de daarin aanwezige 
middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit; 
5. De bestemmingsreserve Personele frictiekosten te hernoemen tot 
bestemmingsreserve Personeel en de reikwijdte hiervan aan te passen;  
6. Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen 2017 te verhogen met € 
866.000 en het bruto raamkrediet investeringen landwegen 2017 te verhogen met 
€ 88.000. 

Toezegging - 
Amendement E 50PLUS en PVV – Wijziging bestemming MRB 
Besluit Ingetrokken 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen  -  
 
c. Programmabegroting 2018 
Dictum 1.De Programmabegroting 2018 vast te stellen. 

2.In 2018 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte 
en Transport’ (p-MIRT): 
•€ 17.861.000 t.b.v. investeringen wegen; 
•€ 52.000 t.b.v. investeringen vaarwegen; 
b.De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging 
Infrastructuur’ (MBVI): 
•€ 5.771.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
•€ 8.121.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 
•€ 6.992.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
•€ 5.405.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 
c.De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis: 
•€ 886.875 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken); 
•€ 133.814 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
d.De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Vestigingen: 
•€ 15.750 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken); 
•€ 76.650 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
e.€ 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 
3.Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om begrotingswijzigingen vast te 
stellen en kredietbesluiten te nemen die nodig zijn om de op basis van de 
Perspectiefnota 2017-2021 in de stelpost Nieuw Beleid en reserve Strategische 
projecten geoormerkte projecten in uitvoering te nemen.  
4.Het bestedingskader 2018 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen. 
5.Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 voorgestelde 
aanwending van voorzieningen. 
6.In te stemmen met het Jaarprogramma 2018 van het Fonds Verstedelijking 
Almere. 
7. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2017-2026, het p-MIRT 2018-2022, 
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het MBVI 2018 en de Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland. 
Toezegging - 
 
Amendement A VVD, CDA, SP, D66, 50PLUS, SGP, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks - 

Energieagenda 
Dictum De tekst zijnde: 

3. Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om begrotingswijzigingen vast te 
stellen en kredietbesluiten te nemen die nodig zijn om de op basis van de 
perspectiefnota 2017-2021 in de Stelpost Nieuw beleid en reserve Strategische 
Projecten geoormerkte projecten in uitvoering te nemen. 
 
Te vervangen door: 
3. Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om begrotingswijzigingen vast te 
stellen en kredietbesluiten te nemen die nodig zijn om de op basis van de 
perspectief nota 2017-2021 in de Stelpost Nieuw beleid en reserve Strategische 
Projecten geoormerkte projecten in uitvoering, met als uitzondering van de 
middelen zoals vermeld onder A3 (Energieagenda) van in totaal € 7,3 miljoen 
over 2018 en 2019. Deze middelen worden geoormerkt voor dit doel in de 
stelpost Nieuw Beleid en pas door PS beschikbaar gesteld op het moment dat er 
een goed onderbouwde energieagenda met concrete uitwerkingslijnen en 
plannen inclusief financiële paragraaf door Gedeputeerde Staten ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen PVV (voor) 
Besluit Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
Amendement B VVD, CDA, SP, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en PvdD - 

Landschapsbeheer 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen: 

1. a De bijdrage Landschapsbeheer Flevoland in 2018 minimaal te handhaven op 
het niveau 2017 (ad €165.000,-) en het verschil met de begroting 2018 ad € 
50.000,- te dekken uit de post strategische reserve. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
Amendement C PvdD - Klimaatbeleid 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 36 stemmen tegen 
 
Amendement D PvdD – Versterken van Natuurwaarden 
Besluit Ingetrokken 
 
Amendement F PvdD – Versterken van Natuurwaarden (nieuwe versie) 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen: 

- Het doel (2015-2019) van programma 2.2 Natuur en landschap, zijnde: 
'De natuurwaarden zijn behouden, de beleefbaarheid van natuurgebieden is 
toegenomen en de economische activiteiten in natuurgebieden ondersteunen een 
succesvol beheer zonder de natuurwaarden te bedreigen.' 
te vervangen door: 
'De natuurwaarden zijn behouden en zo mogelijk versterkt, de beleefbaarheid 
van natuurgebieden is toegenomen en de economische activiteiten in 
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natuurgebieden ondersteunen een succesvol beheer zonder de natuurwaarden te 
bedreigen. En de activiteiten van het programma dienen te voldoen aan de 
vereisten van de nieuwe Wet Natuurbescherming.' 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen SP (voor) 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
 
Amendement G 50PLUS en ChristenUnie – Vrijgevallen middelen Inditex 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen 

De gereserveerde middelen ad. 2.9 miljoen Inditex te reserveren en te 
oormerken in de reserve Economisch Programma. Deze middelen pas door PS 
beschikbaar te stellen op het moment dat er een goed onderbouwd plan met een 
financiële onderbouwing ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
 
Dictum na 
aangenomen 
amendementen 

1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen. 
2. In 2018 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte 
en Transport’ (p-MIRT): 
• € 17.861.000 t.b.v. investeringen wegen; 
• € 52.000 t.b.v. investeringen vaarwegen; 
b. De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging 
Infrastructuur’ (MBVI): 
• € 5.771.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 8.121.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 
• € 6.992.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• € 5.405.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 
c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis: 
• € 886.875 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken); 
• € 133.814 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
d. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Vestigingen: 
• € 15.750 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken); 
• € 76.650 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
e. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 
3. Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om begrotingswijzigingen vast te 
stellen en kredietbesluiten te nemen die nodig zijn om de op basis van de 
Perspectiefnota 2017-2021 in de stelpost Nieuw Beleid en reserve Strategische 
projecten geoormerkte projecten in uitvoering te nemen, met uitzondering van 
de middelen zoals vermeld onder A3 (Energieagenda) van in totaal € 7,3 miljoen 
over 2018 en 2019. Deze middelen worden geoormerkt voor dit doel in de 
stelpost Nieuw Beleid en pas door PS beschikbaar gesteld op het moment dat er 
een goed onderbouwde energieagenda met concrete uitwerkingslijnen en 
plannen inclusief financiële paragraaf door Gedeputeerde Staten ter 
besluitvorming wordt voorgelegd.  
4. Het bestedingskader 2018 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen. 
5. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 voorgestelde 
aanwending van voorzieningen. 
6. In te stemmen met het Jaarprogramma 2018 van het Fonds Verstedelijking 
Almere. 
7. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2017-2026, het p-MIRT 2018-2022, 
het MBVI 2018 en de Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland. 
8. De bijdrage Landschapsbeheer Flevoland in 2018 minimaal te handhaven op het 
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niveau 2017 (ad € 165.000,-) en het verschil met de begroting 2018 ad € 50.000,- 
te dekken uit de post strategische reserve. 
9. Het doel (2015-2019) van programma 2.2 Natuur en landschap, zijnde: 
‘De natuurwaarden zijn behouden, de beleefbaarheid van natuurgebieden is 
toegenomen en de economische activiteiten in natuurgebieden ondersteunen een 
succesvol beheer zonder de natuurwaarden te bedreigen’ 
Te vervangen door: 
‘De natuurwaarden zijn behouden en zo mogelijk versterkt, de beleefbaarheid 
van natuurgebieden is toegenomen en de economische activiteiten in 
natuurgebieden ondersteunen een succesvol beheer zonder de natuurwaarden te 
bedreigen. En de activiteiten van het programma dienen te voldoen aan de 
vereisten van de nieuwe Wet Natuurbescherming’ 
10. De gereserveerde middelen ad. 2.9 miljoen Inditex te reserveren en te 
oormerken in de reserve Economisch Programma. Deze middelen pas door PS 
beschikbaar te stellen op het moment dat er een goed onderbouwd plan met een 
financiële onderbouwing ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

Aantal aanwezig 40 
Besluit op 
aangepast 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen 

Stemverklaringen  -  
 
Motie  3 PVV-Geen mandatering van verdere bevoegdheden 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit  Verworpen met 11 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
 
Motie  4 PVV-Rem op externe inhuur 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit  Verworpen met 11 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
 
Motie 5 PVV-Onderzoek afmeren bij recreatieve en/of economische activiteiten 
Dictum Verzoeken het college: 

Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het realiseren van 
afmeervoorzieningen, in de nabijheid van recreatieve en/of economische 
activiteiten. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
Motie  6 PVV-Viering 100 jaar Zuiderzeewet 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit  Verworpen met 6 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
 
Motie 7 VVD, CDA, SP, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en PvdD 
Dictum Dragen het college op: 

- Zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de 'groene partners" 
(Landschapsbeheer, Flevolandschap, etc.); 
- Op basis hiervan in het eerste kwartaal 2018 te komen met nieuwe voorstellen 
binnen de planning en control cyclus waarbij invulling wordt gegeven aan het 
Landschapsbeheer in Flevoland in 2019 e.v. 

Toezegging - 
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Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
 
Motie  8 GroenLinks-Motie van treurnis Energieagenda 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen GL (voor) 
Besluit  Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
d. Eerste wijziging Programmabegroting 2018 
Dictum 1. De 1ste wijziging van de Programmabegroting 2018, volgend uit de Zomernota 

    2017, vast te stellen. 
Toezegging -  
Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
e. Statenvoorstel aanbieden verslag FlevoTop van 7 oktober 2017 
Dictum 1. Het verslag van de FlevoTop vast te stellen; 

2. Het verslag door te geleiden naar het college van Gedeputeerde Staten met 
    het verzoek Provinciale Staten te rapporteren over de wijze waarop in fase 3 
    van de Omgevingsvisie FlevolandStraks is rekening gehouden met de resultaten 
    van de FlevoTop.   

Toezegging - 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV: tegen 
 
f. Vaststelling Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum 1.Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het college 

   daarop, zoals opgenomen in de nota van beantwoording (#2110227). 
2.In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in de Omgevingsvisie 
   FlevolandStraks (#2124905). 
3.De Omgevingsvisie FlevolandStraks (#2124922) vast te stellen en deel I van het 
   Omgevingsplan Flevoland 2006 in te trekken, conform besluit tot vaststelling 
   (#2122028).   

Toezegging -  
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
g. Startnotities opgaven Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum 1. De startnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te stellen:  

Landbouw meerdere Smaken – 2119739 
Circulaire Economie – 2063987 
Duurzame Energie – 2119726 
Regionale Krachten – 2124698 
Verhaal van Flevoland – 2097645 
Krachtige Samenleving – 2090877 
Ruimte voor Initiatief – 2115753 
Programmaniveau - 2130421 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
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Motie  10 50PLUS-Onderzoek permanent wonen in bungalowparken 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring VVD (tegen), CDA (tegen), SP (voor), PVV (voor). 
Besluit  Verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen 
 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 10.
Motie 1 50PLUS- Gezamenlijke aan besteding busvervoer drie provincies 
Toezegging Gedeputeerde Meijer zegt toe dat hij zal nagaan  of en hoe de staten van 

Flevoland in het verleden over het proces zijn geïnformeerd en zal PS dezelfde 
informatie verstrekken als die reeds aan de Staten van Overijssel en Gelderland 
is verstrekt.     

Besluit Motie is ingetrokken 
 
Motie 2 SGP-Verbreding N50 
Dictum Verzoeken het college: 

- Bij de betrokken minister en Tweede Kamer (zo mogelijk namens de regio) voor 
  het eerstvolgende MIRT-overleg aan te kaarten dat verder uitstel van de 
  verbreding tot 2023 onacceptabel is; 
- PS op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hieromtrent; 
- Een blijvende lobby te voeren samen met de regio Zwolle, om te komen tot een 
  volledige verbreding van de N50 over het gehele traject (Ramspolbrug - 
  knooppunt Hattemerbroek) 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 1 stem tegen 
Stemverklaringen - 
             

Sluiting 11.
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.19 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
Statengriffier, Voorzitter, 
 
  
 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.  
U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl 
                     

 


