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Besluitenlijst Opinieronde 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 8 mei 2013 

Aanwezig: 
Heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), F. Boundati (PvdA), J. van Dijk (ChristenUnie) en J.E. 
Geersing (ChristenUnie), mevrouw I. van Hooff (VVD), heren E.F. Plate (WD), D. Rensema (SOPLUS), 
J. de Reus (VVD), M.A. Rijsberman (D66), E.P. Veis (CDA) en R. de Wit (SGP) 

Rondevoorzitter: de heer R.P.G. Bosma 
Rondegriffier: m e v r o u w A. Kost 
College van GS: de heren J.N.J. Appelman en A. Gijsberts 

Aanvang: 16.05 uur 
Sluiting: 18.00 uur 

Agendapunt Jaarrekening 2012 
Hoofdstukken: 1. Ruimte, 5. Investeringsagenda (5.1. A, 5.1 B en 5.4.) 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 9 april 2013, nummer 1473006, besluiten: 
1. De Jaarstukken 2012 (inclusief de Jaarrekening 2012) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat (na bestemming van reserves) van € 9,40 min.; 
2. In te stemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2012 voor: 

a. de onontkoombare uitgaven (conform bijlage 3A) ad € 2,27 min. 
waardoor het vrij te besteden resultaat daalt tot € 7,13 min.; 

b. de uitvoering van de meerjarenprogramma's (conform bijlage 3B) ad 
€ 1,07 min. waardoor het vrij te besteden resultaat 2012 uitkomt op 
€ 6,06 min.; 

c. de overige voorstellen (conform bijlage 3C) ad € 6,02 min.; 
3. De 5e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.  

Toezegging 1) Onderbesteding in relatie tot weerstandsvermogen: 
de precieze oorzaak van de onderuitputting wordt nagekeken en schriftelijk 
beantwoord 

2) Subsidie Externe VeiUgheid : 
de reden dat de subsidieaanvragen externe veiligheid achterblijven worden 
nagekeken en schriftelijk beantwoord. 

3) Nieuwe natuur: 
de stand van zaken (inclusief de gesprekken met organisaties) wordt binnen 
twee weken in een mededeling aan de Staten verzonden 

4) Flevokust: 
In december is nog besloten om 10.000 euro te begroten, nu blijkt 
dat 100.000 euro is uitgegeven. Een overzicht van de uitgaven waarop dit 
betrekking heeft wordt schrifteUjk nagezonden. 

5) Duurzame energie: 
windenergie: de ambitie is energieneutraal (zonder 
transport). De exacte cijfers en percentages worden schrifteUjk nagezonden. 

6) C02 monitoring:  
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waarom heeft deze monitoring In 2012 niet plaatsgevonden? 
Het antwoord wordt schriftelijk nagezonden. 

7) Zienswijzenprocedures: 
het aantal zienswijzenprocedures ruimteUjke plannen in 2012 wordt 
schriftelijk nagezonden. 

Rondeadvies Ten aanzien van het deel van de jaarrekening dat in deze ronde besproken is: 
hamerstuk 
Er zijn zeven toezeggingen gedaan naar aanleiding van vragen van de ronde. 
Deze vragen staan behandeUng als hamerstuk niet in de weg. 

Bespreekpunten Geen. 

VastgestelcTi 
griffier, 

n Provinciale Staten van 5 juni 2013, 
voorzitter. 

!lleen 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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://wvw.flevoland.nt/bestuur- 
organisatie/provinciate_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


