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Registratienummer: 

1543170 

Besluitenlijst nummer 13 van Provinciale Staten van Flevoland van 16 oktober 2013 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren 
E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (WD), W. Boutkan (PW), F. Brouwer (ChristenUnie), 
J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff (WD), M. 
Jonker-Waterlander (WD) en I.B. Joosse (PW), de heren CA. Jansen (PW), J.J. van Klaveren (PW: 
later), CJ . Kok (PW), S.J. Kok (D66), J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PW), de 
dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. 
Oost, (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (WD), J. de Reus (WD) en M.A. Rijsberman (D66), 
mevrouw S. Rötscheid (D66), de heren R.J. Siepel (ChristenUnie) J.N. Simonse (SGP), E. Sloot (PvdA) 
en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (WD), de heer J. van 
Wieren (CDA) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het coiiege van GS: 

De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (WD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 

Heren F. Boundati (PvdA) en H. van Ravenzwaaij (SP), dames CJ. Schotman (CDA) en Y. Weijand 
(WD) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering onn 19.30 uur. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren F. Boundati (PW) en H.  
van Ravenzwaaij (SP), en de dames CJ. Schotman (CDA) en Y. Weijand (CDA). 

2. Vaststellen agenda 
Naar aanleiding van de opinieronden van hedenmiddag is één hamerstuk aan de 
agenda van vanavond toegevoegd. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededehngen 
Geen. 

4. Vragenhalfuurtje 
Geen. 

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 16 oktober 2013 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken van 16 oktober 2013 wordt conform voorstel 

vastgesteld. 

6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 
De besluitenlijst nummer 11 van Provinciale Staten van 25 september 2013 en Besluit 
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de besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t /m 8 van 25 september 2013 worden 
conform vastgesteld. 

7. Hamerstukken 
Dit onderwerp is vanmiddag tijdens de Opinieronde besproken. Hierbij is 
geadviseerd het als hamerstuk af te doen. Het ontwerp-besluit is in de 
opinieronde gewijzigd. 

0. Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) 
Ontwerp besluit 1. Het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) voor de periode 2014-

2017 vast te stellen; 
2. Voor Vervangingsinvesteringen in 2014 met doorloop in 2015, conform het 
MJOP, een krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen. 

Gewijzigd 
besluit 

1. Het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) voor de periode 2014-
2017 vast te stellen. 

Besluit Conform. 

8. Bespreekstukken 
0. Zomernota 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 3 september 2013, nummer 1518441, besluiten: 
1. De Zomernota 2013 vast te stellen; 
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2013 ad € 333.000 te dekken ten 

laste van de post begrotingssaldo; 
3. De met de Zomernota 2013 samenhangende 9̂ "̂  wijziging van de 

Programmabegroting 2013 vast te stellen; 
4. De onderstaande kredieten 2013 als volgt te wijzigen; 

a. het bruto raamkrediet investeringen landwegen met € 1.385.000 te 
verlagen tot € 16.570.000; 

b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen met 
€ 1.660.000 te verlagen tot € 8.895.000; 

c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met 
€ 700.000 te verlagen tot € 1.225.000; 

d. het krediet Horsterwold/Kotterbos met € 120.000 te verhogen tot 
€ 10.142.455 en 

e. diverse kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken 
te verlagen met in totaal € 463.000 tot € 1.285.000. 

Toezegging Geen. 
Besluit Conform, met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

b. Plan van aanpak Nieuwe Natuur in Flevoland 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 20 augustus 2013, nummer 1506577, besluiten: 
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het programma Nieuwe 
Natuur en daarmee de volgende keuzes te maken: 

a. een programmatische aanpak waarmee de gebiedspartners worden 
uitgenodigd om uiterlijk 1 juli 2014 projectideeën in te dienen; 

b. het zorgvuldig en zakelijk wegen van alle projectideeën in één 
beoordelingsronde aan de hand van een vooraf vastgestelde meetlat 
waarbij de verplichtingen tot natuurcompensatie onderdeel kunnen 
zijn van de voorgestelde aanpak; 

c. na het besluit van Provinciale Staten in najaar 2014 ten aanzien van 
de projectideeën zal blijken of de natuurcompensaties elders dan 
wel alsnog op huidig verworven gronden uitgevoerd dienen te 
worden; 

d. de verordening groenblauwe zone in stand te houden tot het moment 
van realisatie van de natuurcompensaties; 
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e. 

f. 

met het besluiten over de ingediende projectideeën het moratorium 
in te trekken; 
in te stemmen met de in het plan van aanpak opgenomen  
uiteenzetting van de € 33,9 miljoen.  

2. De 8̂  begrotingwijziging 2013 vast te stellen, waarbij € 2,5 miljoen  
beschikbaar wordt gesteld voor afhandeling schadeclaims van agrariërs, ten laste  
van de bestemmingsreserves Omgevingsplan en Strategische  
ontwikkelingsprojecten. / 

Moties 1. SGP 
Dictum: 
Verzoeken het college: 
Om de voorselectie van meest kansrijke ideeën uit te (aten voeren door een 
breder samengestelde groep, waarin ook een vertegenwoordiging van de 
agrarische sector deelneemt. 

Besluit: 
Ingetrokken. 

2. ChristenUnie/CDA 
Dictum: 
• middels een breed gedragen visie richting te geven aan natuurontwikkelingen 

in Flevoland; 
• alle natuurontwikkelingen op elkaar af te stemmen en het tempo daarop aan 

te passen en 
• de uitvoering neer te leggen bij organisaties die daarbij het beste passen. 

Besluit: 
Ingetrokken. 

3. PvdD 
Dictum: 
Dragen het college op: 
Vooraf duidelijk te maken dat de projecten een behoorlijke omvang moeten 
beslaan om de gewenste kwaliteit te kunnen krijgen, of dat het moet gaan om 
projecten die gebieden verbinden, zodat samen een groot natuurgebied ontstaat. 

Besluit: 
Ingetrokken. 

Toezegging Geen. 
Besluit Conform, met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Partiële herziening vrijwaring grondgebied t.b.v. plaatsing windmolens 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 augustus 2013 nummer 1516246, besluiten: 
1. De bijgevoegde reactienota om op de ontwerp Partiële herziening 

ingediende zienswijzen vast te stellen; 
2. Partiële herziening inzake vrijwaring grondgebied gemeenten 

Noordoostpolder en Urk en het Markermeer, Umeer en Usselmeer voor 
het plaatsen van windmolens vast te stellen. 

Toezegging Geen. 
Besluit Conform, met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Stemverklaring van de 

fracties van de PVV, D66 , CDA en ChristenUnie. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 november 2013y 
griffier, / ) voorzitte^; 

Noot: 
AUeen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://wv/w.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/verworpen 

1. Plan van aanpak Nieuwe Natuur SGP, 50PLUS Ingetrokken 
2. Plan van aanpak nieuwe Natuur ChristenUnie 

/CDA, SGP 
Ingetrokken 

3. Plan van aanpak Nieuwe Natuur PvdD Ingetrokken 
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MOTIE 
Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• I I toaBO I 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID [' | J ^ ^ ^ p 

• n D66 

Q ChristenUnie 

IRV GROENUNKS 
' '''msKarmam • 

Onderwerp: 

Verbreding van de groep voorselectie projectideeën 

Motie nr.: Q - | 5 M 6 5 ^ 8 

Agendapunt: 
8 B 
Onderwerp Statenvoorstel: 
Plan van Aanpak Nieuwe Natuur 

Nummer Statenvoorstel: 

1506577 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 

Constaterende dat: 

- De voorselectie van projecten in het plan van aanpak "Nieuwe Natuur" is voorbehouden aan een beperkte 
kring met een specifiek natuurbelang, namelijk provincie (die een natuurcompensatieplicht heeft). 
Flevolandschap en Staatsbosbeheer. 

- Er bij de samenstelling van deze partijen, gekeken is naar de eigenaren van de gronden in het voormalig 
Oostvaarderswoid 

Overwegende dat: 
- Het bij de voorselectie van projecten van belang is dat er een brede afweging en toetsing plaatsvind, waarbij 



het niet alleen de vraag is wat uit ecologisch oogpunt kansrijke projecten zijn, maar ook hoe zaken ruimtelijk 
in Flevoland een goede plek krijgen. 

- Er in het gebied meer grondeigenaren zijn, namelijk veel agrarische ondernemers. 

Verzoeken het college 
Om de voorselectie van meest kansrijke ideeën uit te laten voeren door een breder samengestelde groep 
waarin ook een vertegenwoordiging van de agrarische sector deelneemt. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: JN Simonse, SGP 

Handtekening initiatiefjïéfner: 
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De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

P 
» PARTIJ VAN DE ARBEID 

PARTI) VOOR DE VRIjHftD 

1̂  ggEgCffl I 

mm 
ChristenUiniae 

T t U t u f ïE T i m f T i r ^ C T 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 

ik 
: !i 

-~7 t . 

- /'Mi 
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MOTIE 
Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

• 

I I PARTIJ VAN oe ARBEID | [ 

• • D66 

ChristenUnie 

• 
/d^kCROENUNKS 

iiiiciijiraBCKaT • 

Onderwierp: 

Visie nieuwe en bgstaande natuur 
Motie nr.: _ 

Agendapunt: 
8 B 
Onderwerp Stateovoorstel: 
Plan van Aanpak Nieuwe Natuur in Flevoland 

Nummer Statenvoorstel: 

1506577 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 

• Er meerdere ontwikkeUngen gaande zijn op het gebied van natuur. Bijvoorbeeld herijking van 
bestaande natuur, decentralisatie van natuur, overbruggingen naar en ontwikkelingen voortvloeiend 
uit het nieuwe EuropeeJ^s Gemeenschappelijk landbouwbeleid (nOLB), enzovoort. 

Aanleiding van de overv/egingen, gedachten 
Overwegende dat: 

• OntvflkkeUngen aangaande natuur allereerst gebaseerd moeten zijn op een visie. 
• Nieuwe natuur niet los kan staan van andere natuurontwikkelingen in Flevoland. 
• De Revolandse natuurorganisaties Landschapsbeheer, de agrarische-natuurverenigingen verenigd ih 

Boerennatuur, LTO en Flevolandschap hun visie middels een notitie hebben kenbaar gemaakt. 

Verzoeken^ het college 
• Middels een breed gedragen visie richting te geven aan natuurontwikkelingen in Flevoland. 
• Alle natuurontwikkelingen op elkaar af te stemmen en het tempo daarop aan te passen. 
• De uitvoering neer te leggen bij organisaties die daarbij het beste passen. 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: J.E. Geersing, ChristenUnie 

Handtekening initiatiefnemer: J ^ " ^ M v C c I I > 

De motie wordt ondersteund door: *-
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

P 
> PARTIJ VAN DE ARBEID 

MRTi) voot ot vaiptuo 

SP. 

ChristenUnie J-t- (rt<5'̂ S OK) (S-
\GROENUNitS 

/rauiDiTiiBiiinisr 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 

ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 



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

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fievoiand 
Ingediend door: 

I I PARTSi VAN Si ARBEIO • I 

• C h r i s t e n i • 

Onderwerp: 
Omvang projecten plan van aanpak Nieuwe Natuur 
(in te vullen door g r i f f i p * ^ — ^ 
Motie nr.: / "-^ "7 

Agendapunt: 8b 

O n d e r v / e r p S t a t e n v o o r s t e l : Pian van aanpak Nieuwe Natuur in Flevoland 

Nummer Statenvoorstel: 1506577 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 

Overwegende dat: 
tijdens de studiemiddag op 4 september 2013 door alle deskundigen de nadruk gelegd is op het 
voorkomen van versnippering. 

Constaterende dat: 
uit de strekking van het plan van aanpak en de mededelingen van het college wel duidelijk is dat de 
voorkeur uitgaat naar robuuste projectideeën en dat versnippering moet worden voorkomen; 
bij het uitnodigen van projectideeën het risico aanwezig is dat er een aantal ideeën voor kleinere 
projecten zullen worden ingediend en initiatiefnemers daarvan teleurgesteld moeten worden. 

Dragen het college op: 

vooraf duidelijk te maken dat projecten een behoorlijke omvang moeten beslaan om de 
gewenste kwaliteit te kunnen krijgen, of dat het moet gaat om projecten die gebieden 
verbinden, zodat samen een groot natuurgebied ontstaat 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

Melissa Bax, PvdD 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARSEID 

SP. 

ChrlstenIJrife 

BBOENi . , 

iStemverhoüding 
Totaal 

Voor Tegen iStemverhoüding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PW 
CDA 
SF 

066' 
ChristenUnie llliliililHiiliBIH^^ 
GroenLinks 

50PLUS 
PvdD 

I^IIIIIIM^^ 
De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 


