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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 6 april 2011 om 21.00 uur in het Provinciehuis, 
Visarenddreef 1 Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (WD), de heren M.J.D. Witteman (PvdA), M.F.A. van Diessen (WD), 
leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD), F.J.E. Boode-Groot 
Nibbelink (PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (WD), F. Boundati (PvdA), W. 
Boutkan (PW), F. Brouwer (CU), J.J.T.M. van der Donk (PvdA), J.E. Geersing (CU), de dames 1. van 
Hooff (WD), I.B. Joosse (PW), de heren CA. Jansen (PW), J.J. van Klaveren ( PW), CJ . Kok 
(PW), S.J. Kok (GroenLinks), J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66), G. Laagland (PW), J. Lodders 
(WD), de dames M. Luyer (CDA), J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), A. van der Meij (D66), de 
heren P.T.J. Pels (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (WD), M.A. Rijsberman (066), 
mevrouw CJ . Schotman (CDA), de heren R.J. Siepel (CU), J.N. Simonse (SGP), E. Sloot (PvdA), A. 
Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heren H.W.E. van Vliet (WD), J. van Wieren (CDA) 

Afwezig: 
De heren A.L. Greiner (CDA), lid van het college van Gedeputeerde Staten, E.F. Plate (WD) 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders, griffier. 

1.Opening. 
De voorzitter: "Ik open deze vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland d.d. 
6 april 2011. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Plate. Ik zie dat we verder 
compleet zijn. U ziet achter de tafel van de Gedeputeerden nog niet overal naambordjes staan. 
Daar hebben wij niets me bedoelen te zeggen. Het is gewoon nog niet helemaal rond gekomen. 
De Gedeputeerden zijn er wel met uitzondering van Andries Greiner die in het buitenland 
verkeert." 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "U hebt op uw stoel de agenda aangetroffen zoals die nu is. Dat zal in de 
toekomst steeds zo gaan omdat bij de rondes, zoals wij die 's middags en 's avonds met elkaar 

(]l j j doormaken, het natuurlijk altijd kan zijn dat de agenda nog wijzigt. De agenda is nog niet 
^ ^ uitgedeeld maar hij staat al op uw l-Pad. Mocht u hem niet bij u hebben dan mag u hem vast 

wel even van uw buurman lenen. Ik kan over de agenda melden, voor zover u hem nog niet 
heeft, dat hij niet zo ingewikkeld is: beëdiging Statenlid/Burgerleden. Benoeming 
rondevoorzitters en vervangend voorzitter Provinciale Staten. Mededelingen en voor het 
overige: vaststellen verslagen en hamerstukken. Het is dus geen zware agenda. Kunt u ermee 
akkoord gaan dat we met deze agenda aan het werk gaan? Daar lijkt het op. Ik zie niemand wat 
zeggen dus dat interpreteer ik maar als akkoord gaan." 

3. Beëdiging Statenlid/Burgerleden 
De voorzitter: "Wij gaan verder met de beëdiging van een Statenlid en de Burgerieden. 
Vanavond wordt beëdigd: de heer S. Miske van GroenLinks. Als wij hem beëdigd hebben, zullen 
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de Burgerieden worden beëdigd. Ik zal hen apart noemen. Ik geef eerst het woord aan de heer 
Geersing als voorzitter van de commissie Geloofsbrieven. Ga uw gang." 

De heer Geersing: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De commissie uit Provinciale Staten van 
Flevoland belast met het onderzoek naar de geloofsbrieven en andere volgens de kieswet 
gevorderde stukken Ingezonden door de heer S. Miske, heeft de stukken onderzocht en in orde 
bevonden. Er is gebleken dat de benoemde aan alle in de provinciewet gestelde eisen voldoet. 
Daarom adviseert de commissie tot toelating van de heer Miske tot Provinciale Staten van 
Flevoland per 23 maart 2011." 

De voorzitter: "Hartelijk dank. Dan wil ik de heer Miske verzoeken om naar voren te komen. De 
heer Miske zal de eed afleggen. Daarna gaan we ook de Burgerieden de eed/belofte afnemen en 
pas daarna schorsen we kort voor het feliciteren. Mag ik u verzoeken te gaan staan. 
Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk, 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal 
zijn aan de grondwet, dat Ik de wetten zal nakomen en dat Ik mijn plichten als lid van 
Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen." 

De heer Miske: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." 

De voorzitter: "Dan bent u bij dezen beëdigd als lid van Provinciale Staten. Hartelijk welkom. 
Als u op uw plaats gaat zitten, krijgt u straks de gelegenheid om de felicitaties in ontvangst te 
nemen. Ik ga direct door met de Burgerieden Papma (066), Staalman (GroenLinks), Ferdinand 
(ChristenUnie), Vels (CDA), Draijer (GroenLinks) en Van Dijk (ChristenUnie). Ik zweer of verklaar 
dat Ik, om tot burgerlid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer danwel beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als burgerlid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. 
Burgerlid Papma. " 

Mevrouw Papma: "Dat verklaar en beloof ik. " 

De voorzitter: "Staalman." 

Mevrouw Staalman: "Dat verklaar en beloof ik. " 

De voorzitter: "Ferdinand." 

De heer Ferdinand: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." 

De voorzitter: "Vels." 

De heer Vels: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." 

De voorzitter: "Draijer." 

Mevrouw Draijer: "Dat verklaar en beloof ik." 

^^~^. De voorzitter: "Van Dijk." 

r-[]—d De heer Van Dijk: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." 

(Cy) De voorzitter: "Gefeliciteerd met deze benoeming en sterkte in het werk. Ik schors de 
vergadering voor een kwartier zodat degenen die vallen feliciteren, dat kunnen doen." 
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Schorsing 

De voorzitter: "Ik heropen na de schorsing deze vergadering." 

4.Benoeming rondevoorzitters 
De voorzitter: "Wat betreft de rondevoorzitters is er vooroverleg geweest in het 
seniorenconvent. Dat heeft geleid tot het voorstel zoals u dat voor u hebt liggen. Ook wat 
betreft de plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten, is in het seniorenconvent vooroverleg 
geweest. Ik kan u melden dat het voorstel, zoals het hier voorligt, de instemming heeft van de 
fractievoorzitters. Desalniettemin is het voorschrift dat vnj dit correct doen in een 
stemprocedure. U hebt voor u op tafel een stembriefje gevonden voor alle benoemingen. Eén 
stembriefje voor alle benoemingen. Ik benoem bij deze Annelies Boode tot voorzitter van de 
commissie Stemopneming en de heren Van Wieren en Van Ravenzwaaij tot stemopnemers. Gaat 
u daarmee akkoord? Dat is het geval. Ik deel het mee maar mocht u bezwaar hebben dan kan ik 
zeggen dat, dat verder niet relevant is. U moet in de vergadering stemmen en het stembiljet 
Invullen. Ik schors de vergadering nog niet. ik verzoek u dat te doen. De bode zal langslopen om 
de Ingevulde briefjes op te halen. Daarna zal ik de vergadering schorsen. Iedereen heeft zijn 
briefje in kunnen vullen? Dan worden zij nu opgehaald in onze goudvissenkom." 

De bode haalt de stembriefjes op. 

De voorzitter: "Mevrouw Boode kunt u in 5 minuten tot 38 tellen? Gaat dat lukken? Dan stel ik 
voor dat we voor 5 minuten de vergadering schorsen. Dan schors ik de vergadering tot 21:25 
uur." 

Schorsing 

De voorzitter: "lk heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie 
Stemopneming: mevrouw Boode. Mevrouw Boode, kunt u ons de uitslag meedelen?" 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, er zijn 38 stembiljetten Ingeleverd. Daarbij zijn uitgebracht: 
Op de heer Bosma 36 stemmen voor en 2 tegen. 
Op de heer Stuivenberg 37 voor. 
Op de heer Pels 37 voor. 
Op de heer Laagland 35 voor en 2 tegen. 
Op de heer Brouwer 36 voor en 1 tegen. 
Op de heer Kunst 37 voor en 1 tegen. 
Voor plaatsvervangend voorzitter, op de heer Stuivenberg 37 voor." 

De voorzitter: "Dank u wel. Daarmee zijn alle leden benoemd. Gefeliciteerd daarmee. Van 
hieruit allemaal sterkte met het werk dat jullie te wachten staat. Wij komen elkaar daar nog 
ruimschoots in tegen. Dan spring ik van agendapunt 4 naar agendapunt 7. Ik hoop dat u mij nog 
kunt volgen." 

5. Mededelingen 
De voorzitter: "lk constateer dat wij geen mededelingen te behandelen hebben. Dit agendapunt 
gaat dus verder over." 

ó.Vaststellen Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Wat betreft de lijst van Ingekomen stukken, wordt voorgesteld die voor 
kennisgeving aan te nemen. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval. Dan is aldus besloten." 

De heer De Reus: "Voorzitter, bij interruptie. Ik heb een agenda voor mij liggen en daar staat 
een punt 4 op: benoeming rondevoorzitters." 

De voorzitter: "Dat lijkt mij een uiterst verstandig voorstel. Desalniettemin constateer ik dat wij 
de agendapunten 5 en 6 hebben behandeld. Soms tellen wij anders dan anderen verwachten. Ik 
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ga terug naar agendapunt 4. Het gaat over de benoeming rondevoorzitters en de 
plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten." 

7. Vaststellen notulen 
a. Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten d.d. 10 maart 2011 
b. Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten d.d. 17 maart 2011 
De voorzitter: "De griffie heeft geen voorstellen voor tekstwijzigingen ontvangen. Wat ons 
betreft kunnen de notulen conform worden vastgesteld. Daar gaat u mee akkoord? Dat is het 
geval. Dan is aldus besloten." 

8. Hamerstukken 
a. Vaststelling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 
b. Bestuursopdracht Deltaprogramma Flevoland 
De voorzitter: "Dit kunnen, naar onze overtuiging, hamerstukken zijn. Is dat het geval? De heer 
Van Klaveren vraagt het woord. Ga uw gang." 

De heer Van Klaveren: "Wij willen graag stemming aanvragen over het eerste stuk: 8a. 
Vaststelling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap." 

De voorzitter: "Dat lijkt mij geen probleem. Dan v/il ik graag bij handopsteken vragen wie voor 
dit voorstel stemt. Het gaat om 8a. Vaststellen Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap. Wie stemt voor? 
Stemming 8a 
Voor stemmen: alle fracties met uitzondering van de PW. 
Dan is aldus besloten. Het overige kan bij hamerslag? Dat is het geval. Dan is het aldus 
vastgesteld." 

9. Sluiting 
De voorzitter: "lk dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en zie u graag een volgende keer 
weer terug. Ik sluit de vergadering." (21.34 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 18 mei 2011. 

de griffier. 
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