
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

B e s l u i t e n l i j s t PS 

Besluitenlijst nummer 9 van Provinciale Staten van Flevoland van 3 juli 2013 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer A. Stuivenberg (plv.) 
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk 
(PvdA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), F. Brouwer 
(Christenunie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (Christenunie), de dames I. van Hooff 
(VVD), en I.B. Joosse (PVV), de heren CA. Jansen (PVV), J.J. van Klaveren (PVV), C.J. Kok (PVV), 
S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66), G. Laagland (PVV), R.T. Oost, (CDA), P.T.J. Pels 
(PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), de dames S. Rotscheid 
(D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel (Christenunie) en E. Sloot 
(PvdA), mevrouw S. Verbeek (SP), de heren H.W.E. van VUet (VVD) en J. van Wieren (CDA) 
Statengriffier: MevrouW A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 
De heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS) en A. Gijsberts (gedeputeerde), mevrouw M. Jonker-
Waterlander (WD), de heer S. Miske (GroenLinks), dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam 
de Jonge (VVD), de heren E.F. Plate (VVD) en L. Verbeek (CdK) en mevrouw Y. Weijand (VVD) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
• Naar aanleiding van de opinieronden van hedenmiddag 3 juli zijn geen 

hamerstukken aan de agenda van vanavond toegevoegd. 
• Naar aanleiding van de opinieronde van hedenmiddag 3 juU is één stuk van 

de conceptagenda afgevoerd en wel agendapunt 8.a. 'nieuwe 
vergaderstructuur'. 

• De heer G. Laagland (PVV) heeft aangekondigd een mondeUnge vraag te 
willen stellen over 'beleidssamenwerking met de Chinese provincie 
ZheJiang'. Deze wordt behandeld onder agendapunt 4. 

• Hedenmiddag is in de opinieronde de zienswijze van Provinciale Staten op de 
conceptbegroting 2014 van de Randstedelijke Rekenkamer besproken. 
Voorgesteld wordt dit punt onder agendapunt 8.a. als bespreekpunt te 
agenderen, omdat de Staten tot 12 juU 2013 de gelegenheid hebben hun 
zienswijze in te dienen, conform artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regeUngen. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
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1. Geheimhouding 
Provinciale Staten heeft gisteren van gedeputeerde Lodders een geheime 
mededeUng ontvangen over de concessie openbaar vervoer Usselmond. 
Daarnaast is dit onderwerp aan de orde geweest in een besloten deel van de 
Opinieronde over de herijking Openbaar Vervoer vanmiddag. 
De provinciewet schrijft in artikel 25 voor dat de door het college opgelegde 
geheimhouding, door Provinciale Staten in de eerstvolgende vergadering 
moet worden bekrachtigd. 
Dit betreft zowel de geheime informatie in genoemde mededeUng alsook de 
informatie die in de besloten opinieronde is gepresenteerd. 
Gedeputeerde Lodders geeft kort aan waarom deze informatie geheim is en 
tot hoelang de geheimhouding in het voorstel van het college van kracht 
blijft. 
De vergadering stemt in met de voorgestelde bekrachtiging. 

2. Vervolg ontwikkelagenda Statenconferentie 26 juni 2013 
Het presidium kijkt met plezier terug op de Statenconferentie, waarbij een 
eerste aanzet is gegeven voor een ontwikkelagenda. Het verslag is inmiddels aan 
Provinciale Staten doorgestuurd. Het presidium stelt voor om in september 
samen met het seniorenconvent de ontwikkelagenda verder te bespreken en het 
vervolg te bepalen. 
3. Inluiden nieuwe vergaderseizoen 
De voorzitter herinnert aan de uitnodiging van de Commissaris van de Koning om 
op 28 augustus a.s., vanaf 16.00 uur, gezamenUjk het nieuwe vergaderseizoen in 
te luiden. Een uitnodiging met nadere informatie volgt. 
4. Stemmen voorzitter 
De voorzitter deelt mee, dat wanneer vanavond gestemd wordt, hij geacht word 
met zijn fractie te hebben meegestemd. 

Besluit De mededeUngen worden voor kennisgeving aangenomen. 
Het voorstel tot geheimhouding is bekrachtigd. 

4. Vragenhalfuurtje 
PW Beleidssamenwerking met de Chinese provincie ZheJiang 
Beantwoording Gedeputeerde Witteman in afwezigheid van portefeuillehouder Verbeek 
Toezegging Naar aanleiding van de vragen van de PVV-fractie over de 'beleidsnotitie 

samenwerking met de Chinese provincei ZheJiang': Provinciale Staten worden 
schriftelijk geïnformeerd over de kosten en meetbare economische resultaten 
van de samenwerking met genoemde Chinese provincie sinds 1999. 

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 3 juM 2013 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 
Besluit De besluitenlijst nummer 8 van Provinciale Staten van 5 juni 2013 en de 

besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t /m 5 van 5 juni 2013 worden conform 
vastgesteld. 

7. Hamerstukken 
Er zijn geen onderwerpen uit de opinieronden van hedenmiddag voor dit 
agendapunt. 

8. Bespreekstukken 
a. Zienswijze conceptbegroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, besluiten, gelezen het voorstel van de 

RandstedeUjke Rekenkamer (HB 1500312): 
1. te besluiten, gehoord het advies van de Opinieronde op 3 juU, tot het met 

instemming kennisnemen door Provinciale Staten van de conceptbegroting 
2014 van de RandstedeUjke Rekenkamer en 
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de bestuurder/directeur van de RandstedeUjke Rekenkamer over het onder  
1. genomen besluit te informeren. 

Toezegging Geen. 
Amendement VVD en c.s.: 

Dictum 
Wijzigen ontwerpbesluit, besluiten: 
De tekst van besUspunt, zijnde 1 te vervangen door: 'Dat er vanuit de provincie 
Flevoland een zienswijze zal worden ingediend. Waarbij de overwegingen in de 
toeUchting omschreven, zullen worden verwoord in de zienswijze'. 
Besluit: 
Unaniem aangenomen. 

Besluit, 
inclusief 
amendement 

Provinciale Staten van Flevoland, besluiten: gelezen het voorstel van de 
RandstedeUjke Rekenkamer (HB 1500312) 
1. dat er vanuit de provincie Flevoland een zienswijze zal worden ingediend. 
Waarbij de overwegingen in de toelichting omschreven, zullen worden verwoord 
in de zienswijze. 
2. de bestuurder/directeur van de RandstedeUjke Rekenkamer over het onder 1. 
genomen besluit te informeren 

ToeUchting: 
A. Provinciale Staten van Flevoland in een motie van 29 juni 2011 aangegeven 
hebben te komen tot een verlaging van de provinciale bijdrage van 20% voor de 
RandstedeUjke Rekenkamer; 
B. overleg met de andere drie deelnemende provincies in de gemeenschappelijke 
regeling nog niet geleid heeft tot een structurele verlaging van de provinciale 
bijdragen; 
C. het bureau Berenschot de gemeenschappelijke regeUng van de RandstedeUjke 
Rekenkamer heeft geëvalueerd en dat de resultaten daarvan na de zomer (4 
september) in Provinciale Staten worden behandeld; 
D Provinciale Staten van Flevoland in september bij de behandeUng van het 
evaluatierapport nadrukkelijk ook de relatie met de inhoudelijke taken van de 
Randstedelijke Rekenkamer, de aanbevelingen in het rapport en de hiervoor 
genoemde motie zullen betrekken. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur. 

Vastgeste 
griffier. 

^Ty(ie vergadering van Provinciale Staten van 4 september 2013, 
voorzitter 

aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenUjsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/beslultenUjsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://staten1nformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://wvw.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 amendementen 

A m e n d e m e n t e n 

Bladnummer 
4 

Amendement Onderwerp Ingediend Fracties voor/ Aangenomen 
nr. door tegen / 

fractie verworpen 
1. Zienswijze PS op VVD VVD: 5 Aangenomen 

conceptbegroting 2014 PvdA: 6 
RandstedeUjke Rekenkamer PVV: 6 

CDA: 3 
SP: 3 Voor: 32 
D66: 4 Tegen: 0 
Christenunie: 3 
GroenLinks: 0 
SGP: 1 
50PLUS: 0 
PvdD: 1 
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

Ö ' j ^ B P.Ghrlsteri l 

- f l^ PAjjiTy YAsj ge Ammo | ̂  ^Jp^^p | | 

Onderwerp: 

(in te vullen door griffierV 

Amendement nr.: f—| | _ \ ^ {SLCDCH^ 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Zienswijze PS op conceptbegroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer 

Nummer Statenvoorstel: 1504002 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadering bijeen op 

Wijzigen ontwerpbesluit 
Besluiten: 
1. De tekst van beslispunt, zijnde 1 te vervangen door 

Dat er vanuit de provincie Flevoland een zienswijze zal worden Ingediend. Waarbij de overwegingen In de 
toelichting omschreven, zullen worden verwoord in de zienswijze. 

Toelichting: 
A. Provinciale Staten van Flevoland in een motie van 2a juni 2011 aangegeven hebben te komen tot een 
verlaging van de provinciale bijdrage van 20% voor de Randstedelijke Rekenkamer; 
B. overleg met de andere drie deelnemende provincies In de gemeenschappelijke regeling nog niet geleld heeft 
tot een structurele verlaging van de provinciale bijdragen; 
C. het bureau Berenschot de gemeenschappelijke regeling van de Randstedelijke Rekenkamer heeft 
geëvalueerd en dat de resultaten daarvan na de zomer (4 september) in Provinciale Staten worden behandeld; 
D Provinciale Staten van Flevoland In september bij de behandeling van het evaluatierapport nadrukkelijk ook 
de relatie met de inhoudelijke taken van de Randstedelijke Rekenkamer, de aanbevelingen in het rapport en 
de hiervoor genoemde motie zullen betrekken. 



Naam initiatiefnemer: H.W.E. van Vliet 

Handtekening initiatiefnemer:! - /« ^ 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HAI^jiyfEK^NING 

S§J PARTIJ VAN OE ARBE» 

« ^ l ; VOOR ftf VWIMIilö 

^ ^ y 

ChrlstenIJnis 

501 

w 
Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

HiBIIIIIIIH^^ 
PVV 
CDA 
SP 

ID66 
Chtisto-^Unio 
GroenLinks 
SGP 
'•ÜPLUS 
PvdD 

Het amendement is: 

e op^nbarevergadering van Provinciale Staten van 3> '^"-"^^ "Zsy^C^ 

>; vporzitter, 


