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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 
E.F. Plate, 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, 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 15.48 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 en de 
heer H.J. Hofstra. 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 en mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. 
Boshuijzen. 
 
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 A. Gijsberts (VVD) en de heer R.J. Siepel (CU)  
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Bij de mededelingen wordt de geheimhouding bekrachtigd op een aantal stukken, 
gedeputeerde Appelman zal e.e.a. toelichten. 
Verder zijn er mededelingen van gedeputeerde Rijsberman en de voorzitter.  
Deze worden geagendeerd als agendapunt 3. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fracties van de PVV en VVD wensen vragen te stellen bij het vragenhalfuur. 
Deze worden geagendeerd als agendapunt 4. 
 
Benoemingen 
Bij agendapunt 7 wordt de heer Mekel benoemd tot plaatsvervangend bestuurder 
van de Randstedelijke Rekenkamer. Omdat het de benoeming van personen 
betreft, vindt dit plaats met stembriefjes.  
 
Moties vreemd 
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag, daarmee kan agendapunt 10 
vervallen. 

Besluit Conform 
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 Mededelingen 3.
 Mededeling 1:Bekrachtigen geheimhouding Gedeputeerde Appelman 

De vergadering wordt verzocht de geheimhouding te bekrachtigen op de bijlagen 
bij de spoed mededeling ‘realisatieovereenkomst Eemvallei-Zuid –programma 
nieuwe natuur’. Deze mededeling is verzonden op 3 juli (en opgenomen op LIS 
week 22). De stukken hebben voor de Staten in de kluis ter inzage gelegen. 
 
De gedeputeerde licht toe waarom de stukken geheim zijn en voor welke 
periode. Namelijk dat de bijlagen 11, 12 en 13 van het Ontwikkelplan 
bedrijfsgevoelige informatie bevatten en overzichten die een proces van 
aanbesteding kunnen beïnvloeden. Na oplevering van de eerste fase van het 
project en na de verantwoording van de gemaakte kosten kan de geheimhouding 
vervallen.  Het om genoemde redenen opleggen van geheimhouding van 
genoemde bijlage is conform artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur 
(WOB), eerst lid sub c.  
 
Mededeling 2: ‘Website toeristische informatie Flevoland’  
Gedeputeerde Rijsberman doet een mededeling over de uitvoering van de motie 
"Overkoepelende website toeristische informatie Flevoland" die afgelopen 
december is aangenomen. Hieruit blijkt dat aan de motie uitvoering is gegeven 
en de website is aangepast. 
 
Mededeling 3 :Opening politiek seizoen  
De voorzitter laat weten dat de start van het nieuwe politieke seizoen 
plaatsvindt op woensdag 6 september. Dan is eenieder welkom bij Batavialand, 
waar sinds 1 juli het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handen ineen slaan om te komen tot 
één museale functie. De uitnodiging staat ook op de App PS Flevoland. Iedereen 
wordt verzocht zich aan te melden.  
 
Mededeling 4:  FlevoTop 
De voorzitter  herinnert eraan dat dit initiatiefvoorstel zich richt op het 
betrekken van Flevolandse inwoners bij de uitvoering van de Omgevingsvisie. De 
Flevotop wordt georganiseerd op 7 oktober en krijgt naar verwachting 200 
deelnemers. De voorzitter vraagt om een gezamenlijke actieve inzet, bij de 
werving en als tafelvoorzitter. De vergadering heeft daarover bericht ontvangen 
en wordt verzocht te reageren op deze email. 
 
Mededeling 5 :IPO 
Tenslotte verzoekt de voorzitter eenieder die zich heeft aangemeld voor het IPO 
en gebruik wilt maken van de hotelreservering zich aan te melden.  
Het formulier voor de aanmelding is vandaag nogmaals naar eenieder 
toegestuurd. 

Besluit conform 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
Onderwerp 1 PVV - Nieuwe natuur (G38) 
Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat bij de definitieve afrekening en oplevering, aan PS 

wordt gemeld hoe een en ander er voor staat m.b.t. het project G38. 
  
Onderwerp 2 VVD - Spoedmededeling OV: Compensatie busreizigers 
Beantwoording Portefeuillehouder Meijer 
Toezegging -  
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 19 juli 2017 (week 24 t/m 27) 5.

 



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

 Bladnummer 

 3 
 
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 21 juni 2017 6.
Besluit Conform 
 

 Benoeming en beëdiging plaatsvervangend bestuurden Randstedelijke Rekenkamer 7.
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1.De heer M.M.S. (Michael) Mekel, geboren 2 januari 1968, te benoemen tot 
plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer voor de duur 
van zes jaar met ingang van 19 juli 2017; 
2.Met dien verstande dat als vóór het einde van deze benoemingstermijn - in het 
kader van de uit te voeren evaluatie van het huidige bestuursmodel in 2019 - een 
college van de Randstedelijke Rekenkamer als bestuursmodel wordt 
geïntroduceerd door middel van een aanpassing van de Gemeenschappelijke 
Regeling, de benoeming van de heer Mekel daarmee eindigt. 
3.De vergoeding met ingang van 17 juli 2017 vast te stellen op 20% van schaal 17 
max. op voet van artikel C4 van de CAP uitgaande van een werkweek van 
gemiddeld 7,2 uur. Voor het overige zijn de bepalingen uit de 
Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer inzake de 
plaatsvervangend bestuurder van toepassing. 

Toelichting  Dit besluit heeft eerst voorgelegen in de drie andere provincies die deelnemen 
aan de gemeenschappelijke regeling (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland).  
Zij hebben allen positief voor de benoeming gestemd.  
Omdat de provincie Flevoland optreedt als werkgever voor het personeel van de 
Rekenkamer, vindt hier de laatste stemming plaats en aansluitend de beëdiging. 
Voor beslispunt 1 stemt de vergadering  met stembriefjes.  
Voor de commissie van stemopneming worden aangewezen mevrouw Vestering, 
de heer Simonse en de heer Pels(voorzitter). 
Voor beslispunten 2 en 3 wordt bij acclamatie gestemd. 

Besluit Beslispunt 1: Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Beslispunt 2 & 3: bij acclamatie 

 
 Hamerstukken  8.

a. Aanpassing programmagelden ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) 
Dictum 1. De aanpassing van het Investeringsprogramma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk 

Flevoland vast te stellen, versie maart 2012 en de looptijd van het programma 
tot 31 december 2022 te verlengen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring PVV (voor) 
 
b. Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
Dictum 1. De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) te realiseren ten 

behoeve van de versterking van de economische structuur in noordelijk Flevoland 
en daartoe als provincie de rol van risicodragend ontwikkelaar in te vullen. 
2. Een investeringskrediet ‘realisatie MSNF’ beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de verdere planvoorbereiding en realisatie van de MSNF tot een totaalbedrag 
zoals opgenomen in de geheime bijlage ‘1 – Bedragen behorend bij 
Statenvoorstel Investeringsbesluit Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ 
welke onderdeel uitmaakt van dit besluit; waarbij het krediet wordt afgesloten 
indien het project niet wordt gerealiseerd en de tot dan gemaakte kosten 
worden gedekt uit de reserve procesgelden gebiedsontwikkeling. 
3. Een bestemmingsreserve ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ in te 
stellen. 
4. Een risicoreservering in het weerstandsvermogen op te nemen voor  Realisatie 
MSNF voor een bedrag van € 4,0 miljoen. 
5. De volgende randvoorwaarden vast te stellen om tot gunning van de realisatie 
van de MSNF over te kunnen gaan: 
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a. Verkrijgen van de subsidie Zuiderzeelijngelden voor € 7 miljoen voor het 
afdekken van de onrendabele top. 
b. Juridisch bindende overeenkomst met de exploitatiemaatschappij MSNF.  
c. Een onherroepelijk inpassingsplan dat planologisch de realisatie mogelijk 
maakt. 
d. Een getekend contract met de grondeigenaren. 
e. Een inschrijving die past binnen het beschikbaar te stellen investeringskrediet 
en de bijbehorende exploitatieopzet. 
6. De bijlagen behorend bij dit voorstel geheim te verklaren op basis van artikel 
10 lid 2 sub b en sub c de wet openbaarheid van bestuur. 

Besluit Conform 
 
c. Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland in de 

inspraak brengen 
Dictum 1. Het ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid voor buitendijkse 

ontwikkelingen vast te stellen, waarin: 
a. het provinciaal belang is geconcretiseerd ten aanzien van grootschalige, vitale 
en kwetsbare functies; 
b. het risicobeoordelingsmodel beschikbaar wordt gesteld op de provinciale 
website; 
c. de oriëntatiewaarden ten aanzien van het waterveiligheidsrisico  voor mens, 
milieu en bij financiële schade bij nieuwe buitendijkse ontwikkelingen zijn 
uitgewerkt. 
2. De Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid voor 
inspraakrijpheid vast te stellen. 

Besluit Conform 
 
d. Concept begroting Randstedelijke Rekenkamer 2018: zienswijze 
Dictum 1.Geen zienswijze op de concept begroting 2018 van de Randstedelijke 

Rekenkamer in te dienen.  
2.De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 
bijgevoegde brief over het onder 1 genomen besluit te informeren.     

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 9.
a. Vaststellen Inpassingsplan en milieueffectrapport Maritieme Servicehaven 

Noordelijk Flevoland. 
Dictum 1.Het gewijzigde Inpassingsplan en het bijbehorende, aangevulde 

milieueffectrapport (MER) voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
(MSNF) vast te stellen. 
a. Gelet op de tijdig ontvangen zienswijzen, de reacties van de betrokken 
gemeenten tijdens de hoorzitting en het toetsingsadvies van de Commissie voor 
de milieueffectrapportage; 
b. Gelet op de bijgevoegde Nota van beantwoording, waarin de provincie 
reageert op de voornoemde zienswijzen, reacties en adviezen, en de daaruit 
volgende ‘Lijst van wijzigingen’; 
c. Gelet op het feit dat de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland onder de 
naam Flevoport Urk is vermeld in bijlage II van de Crisis en Herstelwet, zodat de 
procedurele bepalingen als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en 
Herstelwet van toepassing zijn; 
d. Gelet op de op 13 oktober 2016 door de minister van infrastructuur en milieu 
verleende ontheffing op grond van artikel 3.2 van het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening ten behoeve van de realisatie van de MSNF binnen het 
IJsselmeer in de gemeente Noordoostpolder; 
e. Het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bestaande uit 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand 
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NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL-VG01, inclusief het bijbehorende 
milieueffectrapport, gewijzigd vast te stellen. 
2. Aangaande de reikwijdte, bevoegdheden en looptijd van het Inpassingsplan 
het volgende te bepalen. 
a. Aangaande artikel 3.26 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te bepalen dat 
het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland de gronden 
binnen het plangebied ervan een nieuwe bestemming geeft die de huidige, 
ingevolge de vigerende bestemmingsplannen geldende, bestemmingen vervangt. 
b. Aangaande artikel 3.26 lid 4 Wro te bepalen dat de bevoegdheden en 
verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro, en beslissingen op een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder a, b, c of g, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet overgaan naar de provincie, maar blijven bij de 
desbetreffende gemeenten. 
c. Aangaande de looptijd van het Inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 lid 5 
Wet ruimtelijke ordening aan te sluiten bij de wettelijke standaardtermijn van 
10 jaar. De desbetreffende gemeenteraad verkrijgt zodoende 10 jaar na 
vaststelling van het Inpassingsplan weer de bevoegdheid een bestemmingsplan 
vast te stellen voor de gronden die in het Inpassingsplan zijn opgenomen. 
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 eerste lid Wro, vast te stellen, 
omdat het verplichte kostenverhaal anderszins verzekerd is. 

Toezegging -  
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met algehele stemmen 
Stemverklaringen Alle partijen ( voor) 
 
b. Procesaanpak initiatiefvoorstel richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer 

Oostvaardersplassen 
Dictum 1. De Procesaanpak 'Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader 

beheer Oostvaardersplassen' vast te stellen. 
Toezegging -  
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 (dhr. Kok PVV tijdelijk afwezig) 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen -  
 
c. Verlenging afwijking gebiedsontwikkeling Oosterwold 
Dictum 1.Om in te stemmen met de verlenging van de afwijking dat bij de 

gebiedsontwikkeling Oosterwold niet behoeft te worden getoetst aan het 
provinciaal omgevingsbeleid voor zover dat op gespannen voet staat met het 
Omgevingsplan Flevoland 2006. Aan de volgende beleidsonderdelen worden 
initiatieven zonodig niet getoetst: 
(a) Bij stedelijke uitbreiding moet worden aangesloten bij bestaande ruimtelijke 
structuren, zodat de vitaliteit van de kernen wordt ondersteund (paragraaf 4.1 
OPF). Vestiging in het landelijk gebied van activiteiten die bij uitstek thuishoren 
op een bedrijventerrein of in of aansluitend aan het bebouwde gebied wordt in 
principe niet toegestaan (paragraaf 5.1 OPF). 
(b) Nieuwe (agrarische) bouwpercelen worden in principe niet toegestaan 
(paragraaf 5.1 OPF). 
(c) Op vergroting van (voormalige) agrarische bouwpercelen is de beleidsregel 
kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied van toepassing. Aan 
uitbreiding zijn voorwaarden gekoppeld, zoals het optimaal benutten van 
bebouwingsmogelijkheden op het bestaande erf, noodzaak vanwege 
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bedrijfsvoering, herstel erfsingel en veilige verkeersafwikkeling (paragraaf 5.2 
OPF). 
(d) De ontwikkeling van de werklocatie A6/A27 is van (boven-)regionaal belang 
en maakt onderdeel uit van het speerpuntgebied Almere. Op het land ontstaat op 
langere termijn in Almere een weg-spoor overslagmogelijkheid op het 
bedrijventerrein A6/A27 (paragraaf 4.1.2 OPF). 
(e) Beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets (paragraaf 4.1.2 en het OPF). Bij vestiging in het landelijk 
gebied van activiteiten die bij uitstek thuishoren op een bedrijventerrein of in of 
aansluitend aan het bebouwde gebied, moeten verkeerskundig ongewenste 
effecten worden voorkomen voor zover dat de ov-ontsluiting betreft van het 
Oosterwold als zijnde een stadsuitbreiding (paragraaf 5.1 OPF). 
Het gebied waarvoor het bovenstaande geldt betreft het plangebied Oosterwold 
ten westen van de A27, de Eemvallei  en het onderzoeksgebied (95 ha) buiten de 
Eemvallei . Dit besluit geldt voor een periode van 3 jaar tot en met 31 december 
2020 (zoals aangegeven op bijgevoegde kaart).  

Toezegging -  
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen -  
 
d. Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke 

leefomgeving 
Dictum 1. De startnotitie 'Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving 

fysieke leefomgeving' vast te stellen. 
2. De 10e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen waarbij voor de  
omzetting van beleid en regelgeving, opleiding van medewerkers en het 
voorbereiden van de inrichting van een beheerorganisatie die zorgdraagt voor 
actueel en samenhangend Omgevingsbeleid en regelgeving een bedrag 
beschikbaar komt van € 1.225.000 incidenteel voor de periode 2017-2018 vanuit 
de stelpost Nieuwe Beleid. 
3. Af te wijken van het reguliere besluitvormingstraject in uw Staten door 
beeldvormende ronden te vervangen door een Statenacademie. 

Toezegging -  
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks( voor), 50PLUS (voor) 
 

Sluiting 10.
 De voorzitter sluit de vergadering om 19.54 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   

 


