
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 

Registratienummer: 

1554655 

Besluitenlijst nummer 14 van Provinciale Staten van Flevoland van 13 november 
2013 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), de heren 
E.G. Boshuijzen (50 PLUS: vanaf 14.35 uur), R.P.G. Bosma (WD), F. Boundati (PvdA: vanaf 14.25 
uur), W. Boutkan (PVV), F. Brouwer (ChristenUnie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA: vanaf 14.22 uur) 
en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff (WD), M. Jonker-Wateriander (WD) en I.B. 
Joosse (PW: vanaf 19.30 uur), de heren CA. Jansen (PVV), J.J. van Klaveren (PW: vanaf 20.15 
uur), CJ. Kok (PW), S.J. Kok (D66), J. Kramer (WD: vanaf 19.30 uur), 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: vanaf 15.20 uur), P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (WD), H. van 
Ravenzwaaij (SP: vanaf 19.30 uur), J. de Reus (WD) en M.A. Rijsberman (D66), dames S. Rötscheid 
(D66: vanaf 14.25 uur) en C J . Schotman (CDA: vanaf 19.30 uur), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. 
Siepel (ChristenUnie) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van VUet 
(WD), mevrouw Y. Weijand (WD) en de heer J. van Wieren (CDA) 
statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (WD: vanaf 16.35 uur), J. Lodders (WD) en M.J.D. 
Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 
De heer E. Sloot (PvdA) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer E. Sloot (PvdA). 
De heren E.G. Boshuijzen (SOPLUS), F. Boundati (PvdA) en J.J.T.M. van den Donk 
(PvdA), mevrouw I.B, Joosse (PVV), héren J.J. van Klaveren (PW), J. Kramer 
(WD), R.T. Oost (CDA) en H. van Ravenzwaaij (SP), dames S. Rötscheid (D66) en 
CJ . Schotman (CDA) en gedeputeerde Gijsberts sluiten zich later aan bij deze 
vergadering. 

2. Vaststellen agenda 
Elke fractie krijgt in eerste termijn een spreektijd van maximaal 7 minuten. 

Besluit De concept agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 

3. 

Gedeputeerde Appelman verzoekt, namens het college, de geheimhouding te 
bekrachtigen ten aanzien van de mededeUng over 'de gewijzigde positie van 
de provincie en de ontwikkeling van Flevokust en het aanbod van de 
gemeente Lelystad van 30 oktober 2013'. 
Gedeputeerde Appelman verzoekt, namens het college, de geheimhouding te 
bekrachtigen ten aanzien van de mededeling over ' de Intentieovereenkomst 
exploitant binnenvaartterminal Flevokust' van 12 november 2013. 
Gedeputeerde Appelman verzoekt, namens het college, de geheimhouding te 
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bekrachtigen ten aanzien van de mededeUng over 'vergoeding van gemaakte 
kosten en geleden schade in verband met het niet doorgaan van de 
grondverwerving ten behoeve van de plannen voor het OostvaardersWold' 
van 7 november 2013. 

4. Portefeuillehouder Verbeek verzoekt, namens het college, de geheimhouding 
te bekrachtigen ten aanzien van de mededeUng over 'nevenfuncties en 
zakeUjke belangen gedeputeerden' van 31 oktober 2013. 

Besluit De geheimhouding inzake de mededeUngen over: 
'de gewijzigde positie van de provincie en de ontwikkeling van Flevokust en 
het aanbod van de gemeente Lelystad' van 30 oktober 2013; 
'intentieovereenkomst exploitant binnenvaartterminal Flevokust' van 12 
november 2013; 
'vergoeding van gemaakte kosten en geleden schade in verband met het niet 
doorgaan van de grondverwerving ten behoeve van de plannen voor het 
OostvaardersWold' van 7 november 2013 en 
'nevenfuncties en zakelijke belangen gedeputeerden' van 31 oktober 2013 

worden door Provinciale Staten bekrachtigd. 

4. Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje. 

5. Bespreekstukken 
Programmabegroting 2014 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 
september 2013, nummer 152717, besluiten: 

1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen; 
2. De InvulUng van de extra Impuls 2014 vast te stellen; 
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor: 

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (PMIRT)': 

• € 16.256.000 (netto € 5.093.000) t.b.v. investeringen wegen; 
• € 9.420.000 t.b.v. niet-jaarUjks onderhoud wegen; 
• € 2.585.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014; 
4. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022. 

Toezegging Gedeputeerde Appelman komt met een visie op havens en de actuele ontwikkelingen 
daarbij, alsmede de provinciale inzet hiervoor. Begin december komt de 
gedeputeerde met een voorstel in het college. 
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe inzicht te geven in de agenderingsstappen voor 
Natura 2000, zo mogeUjk in december, mede afhankelijk van het 
onderhandeUngstraject. 
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe eind dit jaar te komen met een mededeUng over de 
stand van zaken 'motie zonatlas'. 
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe voor de Oostvaardersplassen in december te komen 
met een voorstel dat Inzicht geeft in de procesgang en planning van de 
staatssecretaris. Ook wordt gekeken naar het aspect van de internationale 
verplichtingen en wordt ervoor gewaakt dat dit geen extra geld kost. 
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe over het onderwerp ruimteUjke ontwikkeUng inzicht 
te geven in de voorziene structuurvisies en welke stappen daarin relevant zijn voor 
de kaderstellende functie van Provinciale Staten. 
Commissaris Verbeek zegt toe in het eerste kwartaal 2014 te komen met een notitie 
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over zijn activiteiten voor de Raad van Europa. 

Motie nr. 1 WD: Zero based budgettering 
Dictum Spreken uit dat: 

• Provinciale Staten ervaring wil opdoen met een andere wijze van begroten en 
• Gedeputeerde Staten in de vergadering van Provinciale Staten tijdig (lees eerste 

kwartaal 2014) een overzicht van begrotingsposten te presenteren, waarbij zero 
based budgettering kan worden toegepast, zodat Provinciale Staten deze systematiek 
kan overwegen toe te passen bij de begroting van 2015. 

Besluit motie 1 Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Stemverklaring van PW, CDA, ChristenUnie, SP en D66. 

Motie nr. 2 WD: Oplaadpunten OV-chipkaarten 
Dictum Dragen het college op: 

Om er voor zorg te dragen dat er in elke gemeente minimaal één 24 uur beschikbare 
openbaar oplaad-/afhaalpunt aanwezig is, te plaatsen bij het busstation. 

Besluit motie 2 Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Motie nr. 3 PW: Bezuiniging op hoofdstuk 4 van de programmabegroting 2014 
Dictum Spreken uit: 

Dat het hiervoor begrote bedrag ad €2.255.647 wordt gereserveerd ten behoeve van het 
niet indexeren van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vanaf 2015. 

Besluit motie 3 Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

Motie nr. 4 PW: Reserve Umeerverbinding 
Dictum Spreken uit: 

Dat de reserves Grootschalige kunstprojecten, ontwikkeUng strategische projecten en 
Investeringsimpuls Flevoland Almere tot een bedrag van € 30.491.000 dienen te worden 
gestort in een nader in te richten "Reserve Umeerverbinding". 

Besluit motie 4 Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

Motie nr. S PW: Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
Dictum Spreken uit: 

Geen eurocent meer te steken in dit bij voorbaat mislukte en overbodige traject en de 
gelden in te zetten voor lastenverUchtIng. 

Besluit motie 5 Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

Motie nr. 6 PvdA: Beleefbaarheid Oostvaardersplassen 
Dictum Dragen het college op: 

• \n overleg met Staatsbosbeheer de mogeUjkheden onderzoeken om de 
toegankelijkheid en de toeristische en recreatieve waarde van de 
Oostvaardersplassen te vergroten; 

• Hierbij de mogeUjkheid van een nieuwe fiets-/wandelverbinding te onderzoeken 
tussen Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en Buitencentrum 
Oostvaardersplassen 

• Met voorstellen te komen om de toeristische recreatieve waarde van de 
Oostvaardersplassen substantieel te vergroten, zonder het unieke karakter van de 
Oostvaardersplassen (substantieel) aan te tasten en 

• Aansluiting te zoeken bij (toekomstige) ontwikkeUngen in gebieden als het Kotterbos 
en het Hollandse Hout en het programma Nieuwe Natuur. 

Besluit motie 6 Ingetrokken. 

Motie nr. 7 PvdA: Jeugdwerkloosheid 
Dictum Besluit het college te verzoeken: 

• De Staten binnen drie maanden een voorstel te doen voor een programma om de 
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toeleiding naar werk voor deze groep kwetsbare jongeren extra te ondersteunen en 
• Dekking voor dit voorstel Is in eerste Instantie te zoeken binnen het bestaande 

budget voor jeugdzorg in 2014. 
Besluit motie 7 Ingetrokken. 

Motie nr. 8 PvdA: Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 
Dictum Dragen het college op: 

Een plan uit te werken voor een onderneem, leer (vo/mbo/hbo) werk, onderzoek en 
ontdekbedrijf gericht op mobiUteit, transport en logistiek en dat plan op te nemen in de 
investeringsbegroting. 

Besluit motie 8 Ingetrokken. 

Motie nr. 9 CDA: Leges WKO 
Dictum Verzoeken het college: 

• Beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van WKO Installaties te 
evalueren, dit in samenhang met de evaluatie van de verordening op de fysieke 
leefomgeving; 

• Bij deze evaluatie te betrekken de initiatiefnemers en gebruikers WKO installaties in 
Flevoland; 

• Bij deze evaluatie nadrukkeUjk aandacht te besteden aan mogelijkheden tot 
deregulering en kostenverlaging bij de vergunningverlening en 

• PS te rapporteren over deze evaluatie voor 1 april 2014, zodat de bevindingen 
betrokken kunnen worden bij de behandeUng van de Voorjaarsnota. 

Besluit motie 9 Ingetrokken. 

Motie nr. 10 SP: 1.4 Ruimtelijk beleid 1 herstructurering werklocaties 
Dictum Dragen het college op: 

• het vervolgonderzoek naar informele en formele werklocaties in het eerste kwartaal 
van 2014 af te ronden; 

• de actuaUsatie van de visie Werklocaties uiterUjk in het tweede kwartaal van 2014 af 
te ronden; 

• de structuurvisie Werklocaties uiterUjk in het derde kwartaal van 2014 aan 
provinciale staten aan te bieden en 

• de invulling van de regiefunctie herstructurering werklocaties hierbij op te nemen. 
Besluit motie 10 Ingetrokken. 

Motie nr. 11 SP: 2.1 Openbaar vervoer 1 Kostendekkingsgraad 
Dictum Dragen het college op: 

• concrete stimuleringsacties te ontwikkelen die tot een hogere bezettingsgraad en 
extra Inkomsten van het openbaar vervoer leiden en 

• bij de perspectief nota 2014 - 2018 een differentiatie in de kostendekkingsgraad 
tussen bus en regiotaxi aan te brengen. 

Besluit motie 11 Omdat de stemmen staken wordt deze motie opnieuw geagendeerd voor besluitvorming 
op 18 december 2013. 

Motie nr. 12 SP: 2.1 Openbaar vervoer 1 OV-oplaadpunten 
Dictum Dragen het college op: 

Er zorg voor te dragen dat ten minste in elk van de genoemde gemeenten, alsmede in het 
stadsdeel Almere-Haven, één openbaar OV-oplaadpunt (24-uur) nabij één van de bus
stations beschikbaar is. 

Besluit motie 12 Ingetrokken. 

Motie nr. 13 SP: 2.2 Mobiliteit 1 Meten verkeersdrukte 
Dictum Dragen het college op: 

• de reistijdmonitoring op de trajecten Nijkerkerweg (N301) en de Ganzenweg / 
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Larserweg (N302) met Ingang van 01 januari 2014 te beëindigen; 
• de monitoring van de verkeersdrukte op de trajecten Dronten-Kampen en de 

Hanzeweg (N307) met Ingang van 2014 in de reistijdmonitoring op te nemen en 
• de financiële dekking hiervan zo veel mogeUjk op basis van kosten neutraal te laten 

plaatsvinden. 
Besluit motie 13 Ingetrokken. 

Motie nr. 14 SP: 4.2 Jeugdzorg 1 Transitie Jeugdzorg 
Dictum Dragen het college op: 

• het saldo van de autonome middelen, minus de korting op het provinciefonds, ook 
voor 2016 op de begroting op te nemen en deze te oormerken voor de transitie 
jeugdzorg; 

• deze middelen op basis van "snijvlakprojecten" in het kader van de transitie 
jeugdzorg aan de gemeenten beschikbaar te stellen en 

• deze middelen uit de algemene reserve te dekken. 
Besluit motie 14 Ingetrokken. 

Motie nr. 15 SP: 6.5 Bedrijfsvoering 1 Toepassing Participatiewet 
Dictum Dragen het college op: 

• te onderzoeken op welke wijze de provincie Flevoland het personeelsbestand, binnen 
een overzichteUjke termijn, met een aantal medewerkers met een (grote) afstand 
tot de arbeidsmarkt tot de norm van 5 % kan uitbreiden; 

• dit volgens de definitie, zoals opgenomen in de Participatiewet, te laten plaatsvinden 
en 

• de uitkomst van dit onderzoek en de wijze van invulUng te betrekken bij de 
perspectiefnota 2014 - 2018 en Provinciale Staten hiervan op de hoogte te houden. 

Besluit motie 15 Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen. 

Motie nr. 16 SP: Stimulering werkgelegenheid 
Dictum Dragen het college op: 

• concrete ambities en activiteiten te formuleren die erop gericht zijn om meer 
werkgelegenheid te creëren; 

• zich hierbij vooral te richten op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren, het 
kleinbedrijf, de detailhandel en de maak industrie en 

• daarvoor een reserve werkgelegenheidsstimulering van € 10 min. In het leven te 
roepen. 

Besluit motie 16 Ingetrokken. 

Motie nr. 17 GroenLinks: Vergroening legesverordening 
Dictum Verzoeken het college: 

Binnen drie maanden te komen met een voorstel om de legesverordening zo aan te 
passen, dat het energiebesparing en opwekking van duurzame energie stimuleert. 

Besluit motie 17 Ingetrokken. 

Motie nr. 18 PvdD: beëindiging afschot van katten 
Dictum Dragen het college op: 

De Afschot van katten per direct te beëindigen. 
Besluit motie 18 Aangenomen met 24. stemmen voor en 14 stemmen tegen. 

Motie nr. 19 PvdD: voorkomen van zwerfkattenpopulaties 
Dictum Dragen het college op: 

Bij het rijk te pleiten voor een gedegen TNR beleid en identificatie van registratiebeleid, 
zodat voorkomen kan worden dat zwerfkattenpopulaties ontstaan. 

Besluit motie 19 Ingetrokken. 
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Motie nr. 20 PvdD: chippen en registreren van katten 
Dictum Dragen het college op: 

Het Rijk te wijzen op de voordelen van het chippen en registreren In relatie tot het 
terugdringen van het aantal zwerfkatten. 

Besluit motie 20 Ingetrokken. 

Motie nr. 21 ChristenUnie: ondersteuning MKB 
Dictum Verzoeken het college: 

• Bij de behandeUng van het MKB-financieringsinstrumentarium tevens te betrekken 
een voorstel om via het Zelfstandigenloket Flevoland een kredietfaciliteit te creëren 
voor kleine ondernemingen die kampen met tijdelijke financieringsproblemen; 

• Hiervoor in beginsel additionele middelen ter beschikking te stellen met een omvang 
van circa € 2 miljoen en 

• Een voorstel hiertoe ulterUjk In het eerste kwartaal 2014 ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten voor te leggen. 

Besluit motie 21 Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen. 
Stemverklaring van de WD. 

Motie nr. 22 D66: Uitvoering Colegeuitvoeringsprogramma 
Dictum Verzoeken het college: 

Om de uitvoering van het College Uitvoeringsprogramma 2011-2015 en de daarin 
genoemde resultaat- en inspanningsdoelstelUngen voortvarend ter hand te nemen. 

Besluit motie 22 Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen. 

Motie nr. 23 CDA: Leges WKO/Geothermie 
Dictum Verzoeken het college: 

• Beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van WKO/Geothermie installaties 
te evalueren, dit in samenhang met de evaluatie van de verordening op de fysieke 
leefomgeving. 

• Bij deze evaluatie te betrekken de initiatiefnemers en gebruikers van 
WKO/Geothermie installaties in Flevoland. 

• Bij deze evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden tot 
deregulering en kostenverlaging bij de vergunningverlening. 

• Provinciale Staten te rapporteren over deze evaluatie voor 1 april 2014, zodat de 
bevindingen betrokken kunnen worden bij de behandeUng van de Voorjaarsnota. 

Besluit motie 23 Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Motie nr. 24 SOPLUS: Verkeersveiligheid, Medefinanciering fietspad Larserringweg 
Dictum Verzoeken het college: 

De aanleg van dit fietspad mede ter hand te willen nemen en mede te financieren. 
MogeUjkheden tot financiering zien wij in de 'BDU-gelden', fondsen voor Infrastructuur 
en/of onderuitputting in uw begroting. 

Besluit motie 24 Ingetrokken. 

Motie nr. 25 PvdA: Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 
Dictum Dragen het college op: 

Deze vitale coaUtie zodanig te ondersteunen en te stimuleren dat in een systematische 
en planmatige aanpak een onderneem, leer (vo/mbo/hbo), werk, onderzoek en 
ontdekbedrijf in het economische cluster mobiUteit, transport en logistiek ontstaat dat in 
aanmerking komt voor cofinanciering. 

Besluit motie 25 Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 

Motie nr. 26 PvdA: Werkeloosheid jongeren jeugdzorg 
Dictum Verzoeken het college: 

• De Staten binnen drie maanden, op basis van een concrete vraag, een voorstel te 
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doen voor een programma om de toeleiding naar werk voor deze groe kwetsbare 
jongeren extra te ondersteunen en 

• Dekking voor dit voorstel is binnen het bestaande budget voor jeugdzorg in 2014 te 
vinden. Rekening houdend met de uitvoering van de transitie agenda, zodat dit een 
zorgvuldige overdracht van de Jeugdzorg naar de gemeenten niet in Flevoland in de 
weg staat. 

Besluit motie 26 Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Amendement A SP: 1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu 1 decentralisatie natuurbeleid 
Dictum Besluiten: 

De zin: 'In IPO-verband is daarentegen afgesproken dat de provincies ook eigen middelen 
inzetten voor natuurbeheer' uit de programmabegroting te schrappen en zo nodig de 
beheersmaatregelen hierop aan te passen. 

Besluit 
amendement A 

Ingetrokken. 

Amendement B SP: 2 Bereikbaarheid 1 OV-uitvoeringsplan 
Dictum Besluiten: 

Het opstellen van het OV-uitvoeringsplan als activiteit binnen het programma 2.1 
Openbaar vervoer op te nemen. 

Besluit 
amendement B 

Ingetrokken. 

Amendement C SP: 7.5 Stelposten en onvoorzien 1 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen 
Dictum Besluiten: 

• de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 te verlagen met € 500.000 en vanaf 
2015 met € 70.000 en 

• het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te verhogen. 
Besluit 
amendement C 

Ingetrokken. 

Amendement D SP: Beslispunt 2 Statenvoorstel invulling extra impuls 2014, totale uitgaven niet boven € 
1,5 mio 

Dictum Besluiten: 
• de in het Statenvoorstel opgenomen tabel door het college van Gedeputeerde Staten 

zodanig te laten aanpassen dat de totale uitgaven het bedrag van € 1,5 min. niet te 
boven gaat 

• dan wel de ambitie van het project Transitie musea Lelystad/KuststrookontwikkeUng 
niet tot uitvoering te brengen. 

Besluit 
amendement D 

Ingetrokken. 

Amendement E SP: Beslispunt 2 Statenvoorstel invulling extra impuls 2014, beslispunt verwijderen 
Dictum Besluiten: 

• het in het Statenvoorstel onder punt 2 genoemde besUspunt te verwijderen en 
• het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland opdracht te geven de te 

reaUseren resultaten van de projecten helder en meetbaar te omschrijven. 
Besluit 
amendement E 

Ingetrokken. 

Amendement F GroenLinks: Indicatoren Investeringsagenda Lelystad Airport/OMALA 
Dictum Besluiten: 

Indicatoren op pagina 79 van de Programmabegroting 2014, betreffende Lelystad 
Airport/OAAALA, te vervangen door: 
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Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 
Effectindicator 1 De hoeveelheid (bruto) gecreëerde 

banen Lelystad Airport 
17 60 

Effectindicator 2 De hoeveelheid banen op 
bedrijventerrein 0/MLA 

0 3000 

Effectindicator 3 Aantal verkochte hectares 
bedrijventerrein OAAALA 

0 90 

Besluit 
amendement F 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Amendement G GroenLinks: Indicatoren Investeringsagenda DE-on 
Dictum Besluiten: 

Indicatoren op pagina 81 van de Programmabegroting 2014, betreffende Duurzame 
energie- en OntwikkeUngsmaatschappij Flevoland, te vervangen door: 

Dictum 

Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 

Dictum 

Effectindicator 1 Aantal ondersteunde projecten 
0 

Dictum 

Effectindicator 2 Aantal ondersteunde projecten die 
gerealiseerd zijn 

0 

Dictum 

Effectindicator 3 Hoeveelheid vermeden C02-uitstoot 
(ton/jaar) 

0 

Dictum 

Effectindicator 4 Hoeveelheid opgewekte duurzame 
energie (GJ/jaar) 

0 

Dictum 

Effectindicator 5 Investeringsvolume (Euro's) 
0 6,5 

min 

Besluit 
amendement G 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Amendement H PvdA: 1.5. Stelposten en onvoorzien/stelpost Risicobuffer Ombuigingen 
Dictum Besluiten: 

De stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 te verlagen met € 500.000,- en vanaf 2015 
met € 70.000,-. 
Het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te verhogen. 

Besluit 
amendement H 

Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen. 

Besluit 
voorstel , 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen, met inbegrip van: 
a. het vervangen van de indicatoren op pagina 79 van de Programmabegroting 2014 

betreffende Lelystad Airport/OMALA door: 

Besluit 
voorstel , 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 

Besluit 
voorstel , 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Effectindicator 1 De hoeveelheid (bruto) gecreëerde 
banen Lelystad Airport 

17 60 

Besluit 
voorstel , 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Effectindicator 2 De hoeveelheid banen op 
bedrijventerrein OIAALA 

0 3000 

Besluit 
voorstel , 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Effectindicator 3 Aantal verkochte hectares 
bedrijventerrein OAAALA 

0 90 

Besluit 
voorstel , 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 



PROVINCIE F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t PS 

Bladnummer 

9 

b.het vervangen van de indicatoren op pagina 81 van de Programmabegroting 2014 
betreffende Duurzame Energie- en OntwikkeUngsmaatschap pij Flevo and door: 

Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 

Effectindicator 1 Aantal ondersteunde projecten 
0 

Effectindicator 2 Aantal ondersteunde projecten die 
gereaUseerd zijn 

0 

Effectindicator 3 Hoeveelheid vermeden C02-uitstoot 
(ton/jaar) 

0 

Effectindicator 4 Hoeveelheid opgewekte duurzame 
energie (GJ/jaar) 

0 

Effectindicator 5 Investeringsvolume (Euro's) 
0 6,5 

m1n 

c. het verlagen van de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 met € 500.000 
en vanaf 2015 met € 70.000 en het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te 
verhogen; 

2. De invulUng van de extra impuls 2014 vast te stellen; 
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor: 

d. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (PMIRT)': 
• € 16.256.000 (netto € 5.093.000) t.b.v. Investeringen wegen; 
• € 9.420.000 t.b.v. niet-jaarUjks onderhoud wegen; 
• € 2.585.000 t.b.v. niet-jaarUjks onderhoud vaarwegen; 
Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 
€ 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014; 

4. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022. 

e. 

f. 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
78 Wijziging Legesverordening Provincie Flevoland 1998 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 
september 2013, nummer 1531121, besluiten: 
1. de achttiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 vast te 
stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2014 de Tarieventabel 2013 wordt Ingetrokken 
en de Tarieventabel 2014 in werking treedt. 

Toezegging Nvt. 
Besluit Met algemene stemmen aangenomen. 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.17 uur. 

Vastgesteld/ 
griffier. 

vergaderirig van Provinciale Staten van 18 december 2013, 
voorzitter 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Besluitenlijst PS 
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenUjsten raadplegen op: 
http://staten1nformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://staten1nformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn Uve terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale..staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 



Ingediende moties 

Moties 

Bladnummer 
11 

Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

1. Zero based budgettering WD, SP, D66 en 
ChristenUnie 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 28 
Tegen: 10 

2. Oplaadpunten OV-chipkaarten VVD, PvdA, CDA 
en ChristenUnie 

WD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 32 
Tegen: 6 

3. Bezuiniging op hoofdstuk 4 
programmabegroting 2014 

PVV VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Verworpen 

Voor: 6 
Tegen: 32 

4. Reserve Umeerverbinding PVV WD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Verworpen 

Voor: 6 
Tegen: 32 

5. De-on PW WD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PW: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen 

Verworpen 

Voor: 6 
Tegen: 32 



Moties 
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ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

6. Beleefbaarheid 
Oostvaardersplassen 

PvdA Ingetrokken 

7. Jeugdwerkloosheid PvdA Ingetrokken 
8. Versterking werkgelegenheid 

in mobiUteit en logistiek 
PvdA Ingetrokken 

9. Leges WKO CDA, 
ChristenUnie 

Ingetrokken 

10. Ruimtelijk 
beleid/herstructurering 
werklocaties 

SP Ingetrokken 

11. Openbaar 
Vervoer/ kostendekki ngsgraad 

SP WD: 9 tegen 
PvdA: S voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangehouden 

Voor: 19 
Tegen: 19 

12. Openbaar Vervoer/OV-
oplaadpunten 

SP Ingetrokken 

13. MoblUteit/meten 
verkeersdrukte 

SP Ingetrokken 

14. Jeugdzorg/transitie Jeugdzorg SP Ingetrokken 

IS. Bedrijfsvoering/ Toepassing 
Participatiewet 

SP VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 23 
Tegen: 15 

16. Stimulering werkgelegenheid SP Ingetrokken 

17. Vergroening legesverordening GroenLinks en 
D66 

Ingetrokken 

18. Beëindiging afschot katten PvdD, SP, 
SOPLUS en PvdA 

WD: 3 voor en 6 
tegen 
PvdA: S voor 
PW: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 voor 

Aangenomen 

Voor: 24 
Tegen: 14 
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D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

19. Voorkomen 
zwerfkattenpopulaties 

PvdD, SP en 
SOPLUS 

Ingetrokken 

20. VerpUcht chippen van 
huiskatten 

PvdD, SP, 
GroenLinks en 
SOPLUS 

Ingetrokken 

21. Ondersteuning MKB ChristenUnie, 
CDA en SP 

VVD: 9 tegen 
PvdA: S voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 tegen 

Aangenomen 

Voor: 21 
Tegen: 17 

22. Uitvoering Collegeuitvoerings
programma 

D66 WD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Verworpen 

Voor: 4 
Tegen: 34 

23. Leges WKO/Geothermie GroenLinks, 
CDA, 
ChristenUnie en 
D66 

WD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP:2 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 32 
Tegen: 6 

24. Medefinanciering fietspad 
Larserringweg 

SOPLUS Ingetrokken 

25. Versterking werkgelegenheid 
in mobiUteit en logistiek 

PvdA, 
ChristenUnie, 
WD en CDA 

WD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 tegen 
ChristenUnie: 3 voor 

Aangenomen 

Voor: 27 
Tegen: 11 
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GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

26. Werkloosheid jongeren 
Jeugdzorg 

PvdA, 
ChristenUne, 
SP, CDA, SGP, 
WD, PvdD, 
GroenLinks en 
SOPLUS 

WD: 9 voor 
PvdA: S voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 32 
Tegen: 6 



Ingediende amendementen 

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

Bladnummer 
15 

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

verworpen 
A Natuur, duurzaamheid en 

miUeu/decentraUsatle 
natuurbeleid 

SP Ingetrokken 

B Bereikbaarheid/OV-
uitvoeringsplan 

SP Ingetrokken 

C Stelposten en 
onvoorzien/Risicobuffer 
Ombuigingen 

SP Ingetrokken 

D BesUspunt 2; extra Impuls 
2014: totale uitgaven niet 
boven €1,5 mio 

SP Ingetrokken 

E BesUspunt 2; extra impuls 
2014: besUspunt verwijderen 

SP Ingetrokken 

F Indicatoren 
Investeringsagenda Lelystad 
Airport/OAAALA 

GroenLinks WD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 32 
Tegen: 6 

G Indicatoren 
Investeringsagenda DE-on 

GroenLinks WD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 32 
Tegen: 6 

H Stelpost Risicobuffer 
Ombuigingen 

PvdA VVD: 9 tegen 
PvdA: S voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 23 
Tegen: 15 



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 Flevoland 
Ingediend door: 

jChristenüri ie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEIO 

Onderv/erp: zero based budgettering. 

(in te vullen door griffier. 
Motie nr.: 

Ier), (b 
5a Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2014 / Algemene Beschouv^^ingen. 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013. 

Constaterende dat: 

• Provinciale Staten aan het begin van deze statenperiode aangegeven te hebben 
nadrukkelijk invulling te willen geven aan hun kaderstellende en richtinggevende 
rol. 

• Bij het traditionele wijze waarop binnen Flevoland de begroting wordt opgesteld, 
managers beginnen met de begroting van vorig jaar en corrigeren (inkomsten en 
uitgaven) op basis van de verwachtingen. 

• De begroting van het vorig jaar dan gezien wordt als het startpunt en Provinciale 
Staten daardoor nauwelijks echte keuzen kunnen maken; de begroting biedt 
daarvoor nauwelijks ruimte. 

• De traditionele manier van begroten ook nadelen heeft, er ook andere 
begrotingstechnieken zijn waarmee Provinciale Staten nu nog geen ervaring heeft. 



Overvragende dat: 

• Er veel budgetten ten behoeve van de Flevolandse samenleving niet volledig 
worden benut. 

• Dat ongeacht het aantal pagina's de begroting telt, de begroting voor de staten 
niets echt informatief is ten aanzien van doorgaande begrotingsposten. 

• Er een omgekeerde benadering van de begroting en beslissingen over budgetten 
bestaat die bekend staat onder de naam zero-based budgeting. 

• Bij zero-based budgeting alle managers verplicht zijn om alle begrote uitgaven 
inzichtelijk te maken, dus niet alleen de veranderingen in de begroting ten opzichte 
van het voorgaande jaar. NB: het startbudget voor een begrotingspost is bij zero-
based budgeting niet de begroting van het voorgaande jaar is, maar gewoon 'nul'. 

• Sommige begrotingsposten, waarbij er geen sprake is van geoormerkte gelden van 
bijvoorbeeld het Rijk, zero budgettering zeer effectief kan zijn omdat een begroting 
die gebaseerd is op zero-based budgeting een is die is gebaseerd op echte 
behoeften en daardoor een opgeblazen begroting voorkomt. 

Spreken uit dat: 

• Provinciale Staten ervaring wil opdoen met een andere wijze van begroten. 
• Gedeputeerde Staten in de vergadering van Provinciale Staten tijdig (lees eerste 

kwartaal 2014) een overzicht van begrotingsposten te presenteren waarbij zero 
based budgettering kan worden toegepast, zodat Provinciale Staten deze 
systematiek kan overwegen toe te passen bij de begroting van 2015. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
Remco Bosma (WD). 
Roelof Siepel (CU). 
Arie Stuivenberg (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie vrordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

SP. 

ra 
ChristenUnie 

• J..:'}' GROSSE', K 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD •Biiïiiiiiiilllliiliii^^^^ 
PvdA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PW m^^^mm CDA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SP 

D66 

ChristenUnie — 
GroenLinks •••• I l i l l l ^ B I I I ^ ^ M I 
SjP.US — 
PvdD 

IG 
De motie is: 

Aldus beslotenJn de opejjbare^^ergadering van Provinciale Staten van 

griffier,: voorzitter, 



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

, PROVINCIALE STATEN 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

ChristenUnie 

^ PARTIJ VAN OE ARBEID S P f 

• • D66 

• GROENUNKS • 

Onderwerp: Oplaadpunten OV-chipkaarten 

(in te vullen door griffier) 

Motie nr.: (^^^ 

Agendapunt: 5. Programmabegroting 2014 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 
- gebruikers van niet persoonsgebonden OV-chipkaarten voor het opladen van de chipkaarten gebruik moeten 
maken van oplaadpunten 
- in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Zeewolde de oplaadpunten in slechts enkele winkels c.q. een bus 
restauratie staan 
- deze op werkdagen en op zaterdag bereikbaar zijn op de openingstijden van de winkels en op de zondag 
gedurende een beperkt aantal uren of helemaal niet 
- de beperkte beschikbaarheid van deze oplaadpunten een probleem vonmt voor de Inwoners 
- plaatsing van oplaadpunten voor de OV-chipkaarten de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur is 
- ook in de bussen van de Q-liner Emmeloord - Groningen geen oplaad- of afhaalmachine beschikbaar zijn. 
- dit een besluit is van de provincie Friesland, waaronder deze lijn valt, maar dat de provincie Friesland bij de 
haltes van de Q-liner - op grondgebied in Friesland - 24 uur beschikbare openbare oplaad-/afhaalpunten heeft 
geplaatst 
- de provincie Flevoland hierin in gebreke bli jft 

Aanleiding van de overvregingen, gedachten 



Overwegende dat: 
- met de invoering van de OV-chipkaart als middel om van het Openbaar Vervoer (OV) gebruik te maken, de 
provincie de verantwoordelijkheid heeft de voorzieningen hier op aan te passen 
- het voor de inwoners van Almere en Lelystad goed geregeld is met oplaadmachines in de bussen 
- het voor de gemeente Noordoostpolder, Urk, Zeewolde zeer slecht geregeld is 

dragen het college op 
om er zorg voor te dragen dat er in elke gemeente minimaal één 24 uur beschikbare openbaar oplaad-
/afhaalpunt aanwezig is, te plaatsen bij het busstation^ | ^ 

en gaat over tot de orde van de dag. 

--Sr C V X 

Naam initiatiefnemer: 

M. Jonker-Waterlander 

Handtekening initi 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

< PARTIJ VAN DE ABBEID f-fé 

Wl 

Christenyimi® 

f ?ri PI ET oi!T"<Kr 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal — 
VVD — 
PvdA — 
PVV J: 

CDA — 
SP 3 — 
•66 4 
ChristenUnie 3 — 
GroenLinks i — 
SGP 1 .— 
SOPLUS i — 
PvdD 1 — 

ê> 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 Flevoland 
Ingediend door: 

• 

• 

• 

• 

• 

im Christen 

I [ ^ pASTSj VAN DË ARBEfO • lf 

Onderwerp: 
(in te vullen door gpffigr) 
Motie nr.: ^ 

Agendapunt: Begroting Cj^^^ 
Onderwerp Statenvoorstel: Bezuiniging op hoofdstuk 4 van de programmabegroting 2014 
Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat: 
Het geen provinciale kerntaak is om te investeren in sportbeleid, zorginnovatie, onderzoek 
voorzieningen, amateurkunst, sportservice Flevoland, cultuurmarketing, aankoop en 
onderhoud beeldende kunst, paviljoens Almere, speerpuntlandschapskunst, podiumkunsten, 
cultuurparticipatie adviescommissie cultuur. 

Van mening dat: 
De gelden die hiervoor begroot zijn, in deze barre economische tijden beter aangewend 
kunnen worden voor het achterwege laten van de indexering op de opcenten voor de 
motorrij tuigenbelasting, 

spreekt uit: m-r 
Dat hiervoor begrote bedrag ad €2.255.647 wordt gereserveerd ten behoeve van het niet 
indexeren van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vanaf 2015 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Naam initiariefnemer: 
CA. Jansen 
Fracrievoorzitter PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

Christen 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ GKtmofit^ir. 

Stemverhouding 
Totaal 

3 Voor::: Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD — 
PvdA Pt*. 

PVV a ^ ^ i i i i | p i l l S i i m ^ ^ 
CDA 
SP — 3 
D66 ^i l l i l i l i l i l i l i i i l i i i i i iS 
ChristenUnie — 

jiGroenLInks / 
rSGP -— / 
SOPLUS — •IIIIII^HIIliB^ 
PvdD — / 

De motie is: ', ^ In 

Aldus besloten in_de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, •,• voorzitteo 



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 Flevoland 

• 

• 

• Christen 

I I ^ pARTtj VAH DE kSSBEiO 

Ingediend door: 

• 

• 
Onderwerp: 
(in te vullen door gafüer) 
Motie nr.: ( £.j \ 

Agendapunt: Begroting (^S> 
Onderwerp Statenvoorstel: Reserve IJmeerverbinding 
Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat: 
Het geen kerntaak van de Provincie is om te investeren in grootschalige landschapskunst 
projecten. 
Het geen kerntaak van de Provincie is om het bloemenfeestje van Almere te financieren. 
Het speelgeld van de coalitie in de vorm van de reserve strategische projecten niet in de 
bekende visieloze projecten van dit college dient te worden geïnvesteerd. 

Van mening dat: 
- De IJmeerverbinding zo snel mogelijk ten behoeve van de economie van Flevoland dient te 

worden gerealiseerd en wel inclusief een brede strook asfalt en gebouwd met 
composietmateriaal ontwikkeld door Flevolandse bedrijven. 

spreekt uit: 
Dat de reserves Grootschalige kunstprojecten, ontwikkeling strategische projecten en 
Investeringsimpuls Flevoland Almere tot een bedrag van € 30.491.000 dienen te worden 
gestort in een nader in te richten "Reserve IJmeerverbinding". 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Naam initiatiefnemer: 
CA. Jansen 
Fracrievoorzitter PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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De motie is: v^ecU/Qqp€/n. 

Aldus beslot^ In de openbare^rgadering 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 Flevoland 
Ingediend door: 

• 

• 

• 

• 

u » 

• Christen 

I I PARTSJ VAN De kstmm [ • 

n 
Onderwerp: 
(in te vullen door griffier) 
Motie nr.: (^^^~^ 

Agendapunt: Begroting ^ 

Onderwerp Statenvoorstel: Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Constaterende dat: 
Het geen provinciale kerntaak is om te investeren in duurzame projecten waarvan nut en 
noodzaak niet bewezen zijn; 
Het faliekant mislukken van soortgelijke projecten in andere delen van het land, zoals 
Energiebedrijf Rundedal in Friesland, Ecocem in Utrecht, Go Energy uit Son en Biovalue in 
Zeeland betrokken gemeenten en provincies met miljoenenverliezen hebben opgezadeld, 

Van mening dat: 
De gelden die gereserveerd zijn voor dit nutteloze project broodnodig zijn voor echte 
kemtaken van de provincie, 

spreekt uit: 
Geen eurocent meer te steken in dit bij voorbaat mislukte en overbodige traject en de gelden 
in te zetten voor lastenverlichting, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Naam initiatiefnemer: 
C.A. Jansen 
Fractievoorzitter P W 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

PARTIJ VAN DE ARBEID 
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':••;} 

SPe 
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mmi — 

6 
De motio is: '\/&r(jf/Vrip€fl 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, r voorzitteij 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Artikel 80 van Reqlement van Orde Provinciale Staten van Fievoland 
Ingediend door: 

• • ChristenUnie 

•g) PARTIJ VAN DE ARBEID • 

Onderwerp: Motie Beleefbaarheid Oostvaardersplassen 

(in te vullen doofffWier) 

Mot ie nr . : / A> j 

Agendapunt: 5 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 

Nummer Statenvoorstel: 1527117 

n 
1 \ Ï̂̂ SfS 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 
- De Oostvaardersplassen een uniek natuurgebied vormen in Nederland met zeer specifieke kwaliteiten; 
- Dit natuurgebied naast natuurwaarde, ook promotionele, recreatieve en economische waarde heeft voor 
Flevoland. 
- Er een brede roep is om de Oostvaardersplassen meer beleefbaar en toegankelijk te maken; 
- Er voor de groei en verstedelijking van Almere en Lelystad er steeds meer behoefte is voor nabij gelegen 
recreatiemogelijkheden; 

Aanleiding van de overwegingen, gedachten 
Overwegende dat: 
- Met de komst van het Buitencentrum de Oostvaardersplassen de activiteiten ook vanuit Lelystad een impuls 
hebben gekregen; 
- Er desondanks niet of nauwelijks samenhang bestaat tussen activiteiten enerzijds in Lelystad en anderzijds in 
Almere; 
- Het gebied op dit moment beperkt toegankelijk is voor recreatie en natuurbeleving; 
- De provincie in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid verantwoordelijkheid voor het beheer 



gaat dragen; 

Dragen het college op: 
- In overleg met Staatsbosbeheer de mogelijkheden te onderzoeken om de toegankelijkheid en de toerisrische 
en recreatieve waarde van de Oostvaardersplassen te vergroten; 
- Hierbij de mogelijkheid van een nieuwe fiets / wandel verbinding te onderzoeken tussen 
Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en Buitencentrum Oostvaardersplassen; *) 
- Met voorstellen te komen om de toerisrisch recreatieve waarde van de Oostvaardersplassen substantieel te 
vergroten, zonder het unieke karakter van de Oostvaardersplassen (substantieel) aan te tasten. 
- Aansluiting te zoeken bij (toekomstige) ontwikkelingen in gebieden als het Kotterbos en het Hollandse Hout 
en het programma Nieuwe Natuur 

en gaat over tot de orde van de dag. 

*) Bijvoorbeeld een nieuw fietspad langs de Oostvaardersplassen, aan de noord-west kant van het spoor tussen 
Lelystad (Larserdreef, of in eerste instantie, Knardijk) en de hoge ring in Almere-Buiten. Hiermee ontstaat een 
volledige flets/wandel rondje rond de Oostvaardersplassen en een extra verbinding tussen Lelystad en Almere. 
Bovendien worden de natuurgebieden Kotterbos en Hollandse Hout beter ontsloten. 

Naam initiatiefnemer: 
Peter Pels 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 
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Totaal 
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SGP 
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De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier. voorzitter, 



MOTIE PVDA 

S Motie nummer: ( - - j 

Initiatiefnemer: PvdA 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

In vergadering bijeen op 13 november 2013 

Constaterende dat: 

Jongeren die een traject in de zwaardere jeugdzorg hebben afgesloten hebben het vaak extra 
moeilijk om hun leven op het goede spoor te krijgen en te houden, 

de kans op succes enorm wordt vergroot wanneer is voldaan aan de twee basisvoorwaarden: 
huisvesting en werk, 

het in deze tijd van stijgende werkloosheid, waar vooral jongeren last van hebben, voor deze 
groepen jongeren extra moeilijk is om aan het werk te komen, 

De provincie in het verleden goede ervaring heeft opgedaan met pilots op het gebied van 
programma's ten behoeve van de toeleiding naar arbeid voor juist deze doelgroep*. 

Overwegende dat: 

De provincie op het gebied van economische ontwikkeling ook voor deze groepen kwetsbare 
jongeren een belangrijke rol kan vervullen en heeft vervuld. 

De provincie in ieder geval tot 31 december 2014 gebaat is bij een goede nazorg voor jonge 
mensen met een jeugdzorgverleden. 

Besluit het college te verzoeken: 

De Staten binnen drie maanden een voorstel te doen voor een programma om de toeleiding 
naar werk voor deze groep kwetsbare jongeren extra te ondersteunen 

Dekking voor dit voorstel is in eerste instantie te zoeken binnen het bestaande budget voor 
jeugdzorg in 2014. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam indieners: 

PvdA: Nora Azarkan 

ChristenUnie: Freek Brouwer 



*De pilot projecten Ruim Baan voor Werk van jeudgzorgaanbieder LSG-Rentray (Nieuw Veldzicht) en 
de samemwerking tsusen jeudgzirgaanbieder Vitree en Flevotalent Junior/technocentrum toonden 
aan dat de combinatie van arbeidstoeleiding met coaching/begeleiding op andere leefgebieden 
succesvol is. 



Motie 
art. 81 RvO Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 

Aan de voorzitter van Provinciaie Staten 

Provindale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Betreffende: Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 

Overwegende dat 

Werkgelegenheid en bestrijding jeugdwerkeloosheid belangrijke thema's zijn van deze 
statenperiode. 
Versterking vestigingsfactoren Omala en Lelystad in het belang van de provincie en 
gemeenten is. 
Er in de economische agenda drie clusters zijn benoemd die belangrijk zijn voor de 
werkgelegenheid: de Noordoostpolder (composieten) noordelijk flevoland 
(luchthaven/kustzone/spoor/wegen logistiek) en zuidelijk flevoland (robottechnieklab en 
Floriade) 
Onderwijs gericht op vraag uit bedrijfsleven van belang is. 
Onderwijs dan ook gericht moet zijn op ontwikkeling en innovatie tbv Samenwerking 
R&D bij bedrijven (tripple helix) 
Onderwijs voor technische beroepen in praktijkgerichte vorm met kruisbestuiving tussen 
vmbo, mbo en hbo vruchten afwerpt voor werkgelegenheid en bedrijvigheid (technopact) 

Constaterende dat 

Er rond het vliegveld een vitale coalitie lijkt te ontstaan onder te titel van een Airport Academy. 

Spreken uit 
Er genoeg behoefte lijkt te bestaan aan een onderneem, leer, werk, ontdek en 
onderzoekbedrijf gekoppeld aan de luchthaven Lelystad. 
Dragen het college op: 

Een plan uit te werken voor een onderneem, leer (vo/mbo/hbo) werk, onderzoek en 
ontdekbedrijf gericht op mobiliteit, transport en logistiek en dat plan op te nemen in de 
investeringsbegroting 

En gaan over tot de orde van de dag 

Ingediend door: PvdA 



Naam en handtekening 
Joost van den Donk 

Verzoek tot behandeling van de motie 
Noam en handtekening 

Stemverhouding Voor Tegen Stemverhouding 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2013 
griffier, voorzitter, 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

' PARTIJ VAN DE ARBEID 

BAinj VISCHt Df V n | H I t D 

SP, 
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Voor Tegen Stemverhouding 
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VVD 
PvdA 
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SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter. 

V/I.. 



PROVINCIE F L E V O L A N D (pi ̂ V.A. 

MOTIE 
Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• i ChristenUnie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID | | 
CROEHUNKS 

'-'nmaiiïiiiEaiMST • 

• • D66 • 
'teftUBMitlt 

15 
Onderwerp: Leges WKO 

Motie nr.: ^ ^ ^ ^ 

Agendapunt: Begroting 2014 ^ S ) 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2014 

Constaterende dat: 
de Legesverordening provincie Flevoland 1998 voor de aanvraag van een Warmte Koude Opslag een 
relatief hoog tarief bedraagt; 
dit bedrag niet overeenkomt met het beleid en de hoogte van de tarieven in andere provincies; 
dit hoge tarief mede het gevolg is van een uitgebreid onderzoek en regelgeving dat de provincie zelf 
uitvoert; 
hiermee de inzet van ondernemers of andere initiatiefnemers om een WKO installatie aan te leggen, 
wordt ontmoedigd; 
dit strijdig is met het beleid van de provincie om te streven naar meer duurzaamheid, minder C02 
uitstoot en minder gebruik fossiele brandstoffen. 

Overwegende dat: 
De kosten voor het verlenen van een vergunning in beginsel doorbelast moeten worden aan de 
aanvrager; 
Provinciale staten het van belang vinden dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot een 
minimum beperkt blijven; 
het voor de inwoners van de provincie Flevoland van belang is dat de vermindering van C02 uitstoot 
wordt bereikt; 
het voor ondernemers mogelijk moet zijn om te investeren in de ontwikkeling van het gebruik van 
duurzame energie; 
het in deze ti jd voor ondernemers met name van belang is dat zij niet gehinderd worden door de 
provincie, maar juist gestimuleerd; 



Verzoeken het college: 

1. Beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van WKO installaties te evalueren, dit in samenhang 
met de evaluatie van de verordening op de fysieke leefomgeving. 

2. Bij deze evaluatie te betrekken de initiatiefnemers en gebruikers van WKO installaties in Flevoland 

3. Bij deze evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden tot deregulering en kostenverlaging 
bij de vergunningverlening 

4. PS te rapporteren over deze evaluatie voor 1 april 2014, zodat de bevindingen betrokken kunnen worden bij 
de behandeling van de Voorjaarsnota. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemers: 
M. Luyer en J.E. Geersing 

Handtekening initiatiefnemers: 



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 Flevoland 
Ingediend door: 

• Chr i s tenUn ie 

I I PASTIJ VAN ARSEID 

n 

Onderwerp: 

Amendement nr. 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

1.4 Ruimtelijk beleid / herstructurering 
v/erklocaties 

3 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• de herstructurering van de werklocaties voor de provincie geen prioriteit heeft; 
• de gemeenten vanwege de financiële crisis onvoldoende middelen ter beschikking hebben 

om invulling aan de herstructurering van de werklocaties te geven; 
• dit zowel nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de werklocaties, als voor de gebrui

kers en/of eigenaren van de werklocaties heeft. 

Overwegende dat: 
• de provincie de regiefunctie met betrekking tot de herstructurering van de werklocaties 

dient te vervullen; 
• het voor de leefbaarheid van de werklocaties van belang is dat de provincie de regiefunctie 

daadwerkelijk Invult. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• het vervolgonderzoek naar informele en formele werklocaties In het eerste kwartaal van 

2014 af te ronden; 
• de actualisatie van de visie V/erklocaties uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 af te 

ronden; 
• de structuurvisie V/erklocat1es uiterlijk in het derde kwartaal van 2014 aan provinciale 

staten aan te bieden; 

• de Invulling van de regiefunctie herstructurering werklocaties hierbij op te nemen, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Ane) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

SP, 
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Stemverhouding 
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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 

PS - i/&^^dri}y 

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

• 

c ^ 5 

] C h r i s t e n U 111* 

•^m PARTy VAN DE AtïSEID 

Onderwerp: 

AmcndcmoBt nr. 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.1 Openbaar vervoer / Kostendekkingsgraad 

3 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• in programma 2.1 Openbaar vervoer is opgenomen dat de kostendekkingsgraad voor het 

Openbaar vervoer (OV), exclusief gedelegeerde concessies, vanaf 2014 ten minste stabiel 
blijft op 40 %; 

• er geen afzonderlijke kostendekkingsgraden voor de bus en de regiotaxi zijn opgenomen. 

Overwegende dat: 
• de provincie de ambitie moet hebben om de kostendekkingsgraad te doen toenemen door 

het gebruik van het openbaar vervoer meer dan tot op heden te stimuleren en de uitgaven 
maximaal gelijk te houden; 

• de kostendekkingsgraden van de bus en de regiotaxi niet gelijk zijn. 



Dragen het coUege van gedeputeerde staten op: 
• concrete stimuleringsacties te ontwikkelen die tot een hogere bezettingsgraad en extra 

inkomsten van het openbaar vervoer lelden; 
• bij de perspectief nota 2014 - 2018 een differentiatie in de kostendekkingsgraad tussen bus 

en regiotaxi aan te brengen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

Handtekening Initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

nr 
^ PARTIJ VAN DE ARBEID 
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Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

'"•? nofc- s: ^(]\ 
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I 

3 

1^ 
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3 

3 

5 

A, 

r. é \ „ i i l i . 

Aldus beslotep in de poentere vergadering van Provinciale Staten van 

f griffier voorzitter, 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
\KlêfT^Oiclcerf\J 

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

• I Christ© 

I I PA5tT!J VAU D£ ARBEID 

iSb-y:|.::|./ 

Onderwerp: 

Agendapunt: 

Tt nr. 
@ 

2.1 Openbaar vervoer / OV-oplaadpunten 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november'2013 

Constaterende dat: 
gebruikers van een OV-chipkaart voor het opladen van het saldotegoed zijn aangewezen op 
zogenaamde OV-oplaadpunten; 
in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Zeewolde de OV-oplaadpunten in slechts enkele 
winkels en een bus restauratie staan; 
deze op werkdagen en op zaterdagen slechts tijdens de openingstijden en op de zondagen 
gedurende een beperkt aantal uren of helemaal niet bereikbaar zijn; 
de beperkte beschikbaarheid van deze OV-laadpunten in bedoelde gemeenten een 
probleem vormt voor de gebruikers van OV-chlpkaarten; 
plaatsing van de OV-oplaadpunten de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur Is; 
de provincie Friesland ervoor gekozen heeft om voor de Q-Uner bij iedere halte een 
openbare OV-oplaadpunt te plaatsen. 



Overwegende dat: 
• met de invoering van de OV-chipkaart als middel om van het Openbaar vervoer gebruik te 

maken, de provincie de verantwoordelijkheid heeft om voor de beschikbaarheid van de OV-
oplaadpunten zorg te dragen; 

• de provincie Flevoland vooral In de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Zeewolde alsmede 
in het stadsdeel Almere-Haven hierin tekort schiet. 

Dragen het coüege van gedeputeerde staten op: 
• er zorg voor te dragen dat ten minste in elk van de genoemde gemeenten, alsmede in het 

stadsdeel Almere-Haven, één openbaar OV-oplaadpunt (24-uur) nabij één van de bus
stations beschikbaar is. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

Handte(tfning initiatiefnemer: 

l.Ü. 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

W.ÏÊ 
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; 
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SP 

D66 
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SGP 
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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 Flevoland 
ingediend door: 

D C h r i s t e n y nie 

I j \ ^ PASTIJ VAfi DE ARSEID 

• 

1 
• ÖJ 

Onderwerp: 

i^mifndffmffnt nr - ( \~>) 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.2 Mobiliteit / Meten verkeersdrukte 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• de betrouwbaarheidsnorm voor verkeersdrukte maximaal 1,25 maal de normale reistijd is; 
• het behalen van deze norm wordt gemeten op vier trajecten waar deze norm ruimschoots 

wordt behaald; 
• dit vooral van toepassing is op de trajecten Nijkerkerweg (N301) en de Ganzenweg / Larser

weg (N302); 
• er geen meting plaatsvindt op het traject Dronten-Kampen, waar de norm tijdens de spits 

niet lijkt te worden gehaald; 
• het de bedoeling is om de reistijdmonitoring uit te breiden met de Hanzeweg (N307). 

Overwegende dat: 
• met de reistijdmonitoring op trajecten waar de betrouwbaarheidsnorm ruimschoots wordt 

gehaald onnodig financiële middelen worden ingezet; 



• er geen inzicht is In de feitelijke verkeersdrukte op het traject Dronten-Kampen en de 
Hanzeweg (N307); 

• de provincie hierdoor onvoldoende in staat is om de juiste verkeersmaatregelingen te tref
fen. 

Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• de reistijdmonitoring op de trajecten Nijkerkerweg (N301) en de Ganzenweg / Larserweg 

(N302) met Ingang van 01 januari 2014 te beëindigen; 
• de monitoring van de verkeersdrukte op de trajecten Dronten-Kampen en de Hanzeweg 

(N307) met ingang van 2014 In de reistijdmonitoring op te nemen; 
• de financiële dekking hiervan zo veel mogelijk op basis van kosten neutraal te laten plaats

vinden. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

Handtekening initiatiefnemer: 

' l.o. 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

p 
^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

fï;'" 

SP« 

ChristenUnie 

mm 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 

IRW 
CDA 
SP 

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 
rs/ii/i^ 

Artikel 80 van Reslement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

• I I Ch r i s tenUn ie 

I I PASTIJ VAt^ DË hmtm • P 
1ST;; M vniHEio 

Onderwerp: 

Agendapunt: 

tnr.: 1^ 

4.2 Jeugdzorg / Transitie Jeugdzorg 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• de transitie van de jeugdzorg naar de zes Flevolandse gemeenten waarschijnlijk pas In 

2015-2016 wordt afgerond; 
• in de programmabegroting 2014 voor het laatst in 2015 een autonoom bedrag aan provin

ciale middelen voor de uitvoering van de jeugdzorg beschikbaar is; 
• er nog steeds veel onduidelijkheid is over de transitie van de jeugdzorg en de financiële 

kaders die daarbij van toepassing zijn; 
• volgens informatie van de Algemene Rekenkamer pas op z'n vroegst medio mel/juni 2014 

hier duidelijkheid over ontstaat. 

Overwegende dat: 
• de effecten van de overdracht op de uitvoering van de jeugdzorg door de gemeenten 

moeilijk in te schatten zijn; 
• de provincie de morele plicht heeft om na de overdracht van de jeugdzorg aan de gemeen

ten voor een adequate nazorg zorg te dragen en deze van essentieel belang is; 



Dragen het coUege van gedeputeerde staten op: 
• het saldo van de autonome middelen, minus de korting op het provinciefonds, ook voor 

2016 op de begroting op te nemen en deze te oormerken voor de transitie jeugdzorg; 
• deze middelen op basis van "snijvlakprojecten" In het kader van de transitie jeugdzorg aan 

de gemeenten beschikbaar te stellen; 
• deze middelen uit de algemene reserve te dekken. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PAISTIJ VAM DE AE?BEID 

^^^^^^^^^ 

SP. 
TM I 

Chr i s ten l l n te 

isöi 

iStemverhoüding 
iTotaal 

ËfiH^^HWHlIlililiililllli Tegen iStemverhoüding 
iTotaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 

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 Reslement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• • ChristenUnie 

I I ^ PAKT!J VAN D£ ARBKID 

Onderwerp: 6.5 Bedrijfsvoering / Toepassing Participatiev/et 

Amcndem-eftt nr.:f ( 5 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• mensen met een beperking graag willen deelnemen aan het arbeidsproces, maar een 

(grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben; 
• In de nieuw in te voeren participatiewet een norm voor overheden en het bedrijfsleven is 

opgenomen, die er toe moet leiden dat ten minste 5 % van het eigen personeelsbestand uit 
medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt bestaat; 

• de provincie Flevoland momenteel niet aan deze norm voldoet; 
• medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, die via Inhuur constructies bij 

de provincie werkzaam zijn, mogen volgens de genoemde wet niet bij het percentage van 5 
% worden meegeteld. 

Overwegende dat: 
• de provincie Flevoland als overheidslichaam een voorbeeld functie heeft en als werkgever 

in staat is, dan wel moet worden geacht, om een aantal mensen met een (grote) afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• te onderzoeken op welke wijze de provincie Flevoland het personeelsbestand, binnen een 

overzichtelijke termijn, met een aantal medewerkers met een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt tot de norm van 5 % kan uitbreiden; 

• dit volgens de definitie, zoals opgenomen in de Participatiewet, te laten plaatsvinden; 
• de uitkomst van dit onderzoek en de wijze van invulling te betrekken bij de perspectief-

nota 2014 - 2018 en Provinciale Staten hiervan op de hoogte te houden. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

2r 
^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

SP« 
—' 

Chr is tenUn ie 

~ CBOEN 

n l 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD lliliBS? |̂iiiiKllïliBïiS|piililî ^^^^^^^ H 
PvdA • • I I I B I ^ B M I I I I 
PVV l l l l I i i i l i H l i l ï l l i i ^ ^ ^ B M I M i i i 

SP 

D66 iilllilllllllllilB^ 
ChristenUnie i i i i i iS i i i i iM^ 
GroenLinks I IB 
SGP IIIIIIM 
SOPLUS l l l l l l l l i l^^H^^HII ̂ BIBliil l l l l l l^^HiiB^ 
PvdD i i i i i i i i i i ï i i i H 

2 3 
De motie is: a/MQrm 

Aldus beslote^in de openbare vergadering van; Provinciale Staten van 

griffier. voorzitter. 



PROVI NCI E F L E V O L A N D 

Artikel 80 van Reslement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 
P l 

D Chr i s tenUn ie 

j j f Aary VAN m ARSEID 

K i r ; ! 

um 

Ondenverp: 

Ai'llrilidciiieUTnr.: ' ' 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Stimulering v/erkgelegenheid 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• de vrije ruimte van de reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten € 10 min. bedraagt; 
• als norm van de dekkingsgraad van het weerstandsvermogen 1,1 wordt aangehouden; 
• de dekkingsgraad van het weerstandsvermogen In 2014 van 1,59 toeneemt tot 1,83; 
• in het Statenvoorstel Programmabegroting 2014 is opgenomen dat dit profiel Inhoudt dat er 

maximaal kan worden Ingezet op doelbereik; 
• het creëren van werkgelegenheid een belangrijk doel is uit het coalitie programma; 
• de doelen van de werkgelegenheidsgraad kwetsbaar zijn als gevolg van de aanhoudende 

economische crisis; 
• de middelen die de provincie inzet voor het stimuleren van de werkgelegenheid, ook in 

vergelijking met andere provincies, zeer beperkt zijn; 
• de provincie Flevoland met een werkloosheidspercentage van 8 % in 2012 tot de provincie 

met het hoogste werkeloosheidspercentage wordt gerekend. 



Overwegende dat: 
• de totale ruimte in het weerstandsvermogen en de reserve Strategische en Ontwikkelings

projecten € 26,7 min. bedraagt; 
• provincie Flevoland vanuit haar verantwoordelijkheid voor de regionale economie, meer 

kan en moet doen om de werkgelegenheid te stimuleren. 

Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• concrete ambities en activiteiten te formuleren die erop gericht zijn om meer werkgele

genheid te creëren; 
• zich hierbij vooral te richten op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren, het klein

bedrijf, de detailhandel en de maak Industrie; 
• daarvoor een reserve werkgelegenheidsstimulering van € 10 min. In het leven te roepen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

SP« 

ChristenUnie 

501 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

ChristenUnie 
:sGroenLinks 
SGP 

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 Flevoland 
Ingediend door: 

• • ö C h r i s t e n U n i e 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

D66 • 

eGROENLINKS 

GcvrfMi 
Partii 

Vergroening legesverordening Onderwerp 

Motie nr 

Agendapunt : 5a 

Onderwerp Statenvoorstel : Begroting 2014 

Nummer Statenvoorstel : 1527117 

• 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Constaterende dat: 
Provincie Flevoland in 2020 100% energieneutraal (excl. vervoer) wil zijn; 
Anno 2013 ongeveer 50% van alle benodigde energie in Flevoland (excl. vervoer) duurzaam wordt 
opgewekt; 
Naast windenergie is de omvang van andere vormen van duurzame energieopwekking in Flevoland 
gering; 

De leges voor het aanleggen van WKO in Flevoland veel hoger is dan in andere provincies. 

Overwegende dat: 
De hoogte van de leges niet ontmoedigend maar juist stimulerend moet werken voor 
energiebesparing en opwekking van duurzame energie; 
Energiebesparing en opwekking van duurzame energie zorgt voor werkgelegenheid en bijdraagt aan 
de provinciale klimaat doelstellingen. 

Verzoekt het college: 
Binnen 3 maanden te komen met een voorstel om de legesverordening zo te aan te passen dat het 
energiebesparing en opwekking van duurzame energie stimuleert. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S.Miske, GroenLinks 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

^ • • 
^ ^ ^ ^ 

SP» 
" 

ChristersUrsIe 

id7)\ GROENUNKS 
^^ZIHinüEHlBtOSET 

Stemver houding 
Totaat 

Voor Tegen Stemver houding 
Totaat 

VVD 
PvdA 
PVV 

CDA . 
SP 

D66 
Christenunie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD lili^B^BBliïlBii^BBiü^sSiïï» 

Dc 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 Flevoland 
Ingediend door: 

• ru Chr istenUnie 

\ PARTIJ VAN DE ARBEID SP. CROEHUNKS 

mm 

• FMHI ÏDCB tM VOIJHI» • D66 

Onderwerp: Motie beëindiging afschot van katten 
(in te vullen door griffjes^—^ 

Motie nr.: M ^ ƒ 

Agendapunt: 5 
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 
Nummer Statenvoorstel: 1527117 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat: 
in 3 weken ti jd 136.113 mensen een petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van 
zwerfkatten hebben ondertekend; 
in 7 provincies, waaronder Flevoland, afschot van katten is toegestaan^ In Flevoland vorig jaar 21 
verwilderde katten zijn doodgeschoten, het jaar daarvoor 38; 
in het Faunabeheerplan Flevoland 2009-2013 (op blz. 85) over verwilderde katten staat: "Het doden 
van de groepen heeft geen zin, omdat er op diezelfde plaats weer een nieuwe groep zal ontstaan. Uit 
studies is gebleken dat de effectiefste oplossing bestaat uit het vangen, onvruchtbaar maken en 
terugplaatsen van de groep katten."; 
daarentegen in de "Nota Flora & Fauna in Flevoland" (in de tabel op blz. 58) staat dat in Flevoland 
zelfs met hagel mag worden geschoten op katten; 
het onwaarschijnlijk is dat alle katten die worden afgeschoten, verwilderd zijn. Volgens ecoloog Hugh 
Jansman van onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen, heeft 80% van de zwerfkatten in het 
buitengebied wel een eigenaar; 
er op 12 november jongstleden met steun van PW, PvdA, SP, D66, GL, 50+ en PvdD een motie in de 
Tweede Kamer is aangenomen die afschot van katten niet meer toestaat maar de uitvoering daarvan 
een onbekende periode zal duren waardoor nog veel katten het slachtofferkunnen worden; 

Dragen het college op 
de afschot van katten per direct te beëindigen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
Melissa Bax 
Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

' PARTIJ VAN DE ARBEID 

PUnn VOCM Df V* t ]H t lO 

SP, 

ChristenOnie 

/(U)\ GROENUNKS 

Stemverhouding . 
Totaal 

Voor Tegen • - -Stemverhouding . 
Totaal 

WD 3 
PvdA 
PW A  
CDA 
SP 3 

—'• 
D66 

— • ChristenUnie — 3 
GroenLinks / -~ 
SGP — / 
SOPLUS 1 
PvdD 1 — 

De motie is: QfAmiflbfYmy 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 

I 

^. / i s 



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 Flevoland 
Ingediend door: 

• • O ChristenUnie 

I 1̂ ^̂  PARTIJ VAN DE ARBEID | ^ S I P W 

• • D66 • 

[OMOROENUNKS 

(in te vullen door grjffier) 
Motie nr.: | | 

Onderwerp: Motie voorkomen van zwerfkattenpopulaties 

Agendapunt: 5 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 
Nummer Statenvoorstel: 1527117 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Constaterende dat: 
een effectieve manier om de populatie van zwerfkatten en verwilderde katten op een goede manier in 
de hand te houden de Trap, Neuter, Return (TNR) methode is: Vangen, onvruchtbaar maken en 
terugplaatsen; 
ook in het Faunabeheerplan Flevoland 2009-2013 (op blz. 85) over verwilderde katten staat: "Uit 
studies is gebleken dat de effectiefste oplossing bestaat uit het vangen, onvruchtbaar maken en 
terugplaatsen van de groep katten."; 

Overwegende dat 
Voorkomen beter is dan genezen 

Dragen het college op 
Bij het rijk te pleiten voor een gedegen TNR beleid en identificatie en registratiebeleid, zodat 
voorkomen kan worden dat zwerfkattenpopulaties ontstaan 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
Melissa Bax 
Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

Pt jat I VOO» Dt VHUHtIO 

r^Ai «=L 

|(D)©(§| 
1 

Christenöo^De 

GROENUNKS 
^̂ ẑmniiEioBsiiiasr 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ («nfsraetrdc 

5© 

i T / ^ n n n 

Totaal 
-icgcn . •• : • : ,..: !uJir-t.., . 

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, 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

• V ^ ^ ; PROVINCjAtE STATEN 

MOTIE 
Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• • • ChristenUnie 

I I ^ PARTIJ VAN OE ARBEID | ^ S P I 
GROENUNKS 
2iHiiiDinaii»si 

• • D66 • 

Onderwerp: Motie chippen en registreren van katten 
(in te vullen door grjSTier) 

Motie nr. 

Agendapunt: 5 
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 
Nummer Statenvoorstel: 1527117 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadering bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat 
Chippen en registreren van katten ervoor zorgt dat eigenaren traceerbaar zijn; 
Dit het dumpen van katten ontmoedigt; 
De aanschaf van een kat hierdoor bewuster zal zijn; 
Kleinschalige fokkers hiermee verplicht worden zich te registreren en daardoor minder snel. 
ongebreideld zullen fokken; 

Dragen het college op 
Het Rijk te wijzen op de voordelen van het chippen en registreren in relatie tot het terugdringen van 
het aantal zwerfkatten 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
Melissa Bax 
Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

M(n i ] VOOI Of VRtJHElO 

wm \ 

ChristenOrae 

/̂ ^OROENUNKS 
SH m QE TOEKQfilSr 

s© 

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 vergadenng van Provinciale Staten van 

gnffier. voorzitter, 

V" 



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 Flevoland 
Ingediend door: 

VAN Oï kmmo • 

Christenl U 
p - Ik 
i sr 

Onderwerp; Ondersteuning MKB 

Motie nr.: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Agendapunt: 

Provinciale Staten van Flevoland, bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat 
- ondersteuning van het MKB in deze economische lastige tijd een prioriteit is van de 
provincie 
- de provincie een financieringsinstrumtarium voor het stimuleren van innovatief MKB 
in voorbereiding heeft 
- hierin met name innovatieve projecten ondersteund worden, bijvoorbeeld met extra 
middelen voor de TMI subsidie 
- er daarnaast een TMI lening voor innovatieve projecten van MKB-ers is opgenomen 
in dit financieringsinstrumentarium 
- dit aansluit bij de economische agenda 

Voorts overwegende dat 
- in de economische agenda geen beleidsdoel is opgenomen m.b.t. het 
instandhouden van bestaande werkgelegenheid 
- het zelfstandigenloket Flevoland gespecialiseerd is in het ondersteunen van het 
behoud van werkgelegenheid bij kleine zelfstandige ondernemingen die in tijdelijke 
financiële problemen verkeren en via de bank niet aan krediet kunnen komen 
- het budget dat het zelfstandigenloket hiervoor beschikbaar heeft, op basis van 
besluit bijstandsverlening zelfstandigen, ookwel BBZ, ontoereikend is 



Verzoeken het college: 

- Bij de behandeling van het MKB-financieringsinstrumentarium tevens te betrekken 
een voorstel om via het Zelfstandigenloket Flevoland een kredietfaciliteit te creëren 
voor kleine ondernemingen die kampen met tijdelijke financieringsproblemen 
- hiervoor in beginsel additionele middelen ter beschikking te stellen met een omvang 
van circa 2 miljoen euro 
- Een voorstel hiertoe uiterlijk in het eerste kwartaal 2014 ter besluitvorming aan 
provinciale staten voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Naam initiatie 
R.T.Oost 
R.J. Siepel 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

UT 
PARTy VAN A R S ^ Ï D 

^^^^^^^^^ 

SP© 

ChrlstenlJrtie 

GROEN 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor iTegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD, — 
".'JA 
PVV i l l l i l l i i l l l l i i l i i B i i i i l ^ B M B l 
CDA 
SP 

ÏD66 
ChristenUnie i l l l l i i i iHl i i i i i l l lHIIHI 
GroenLinks llllillllllB^^ 
SGP 
SOPLUS — 
PvdD 

Ol 
De motie is: 0/Uf\Oi'^4\ 

Aldus besloten/in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier,.:: voorzitter, 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

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

• 1^ 

I I ^ PARTU VAN BE ARSEID 

iX 

• ChristenlJi I i kmm 

. • Ma 

"1 r^r • 3 

Onderwerp: 
College uitvoeringsprogramma 
(in te vullen door griffier) /^^^'^^ 

Motie nr.: (^•^J 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 

Nummer Statenvoorstel: 1527117 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Constaterende dat 
er sprake is van een democratische meerderheid in de Provinciale Staten van de Provincie 
Flevoland voor de uitvoering van het coalitieakkoord. 
het college uitvoeringsprogramma 2011 -2015 de bestuurlijk uitwerking is van het 
coalitieakkoord. 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten 
om de uitvoering van het College uitvoeringsprogramma 2011-2015 en de daarin genoemde 
resultaat- en Inspanningsdoelstellingen voortvarend ter hand te nemen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

M.A. Rijsberman, D66 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

^ PARTIJ VAN DE ARSESD 

SP. 

ChristenUnie 

ïö; ̂  mammix 

[501 

f t 

Stemverhouding 
TolD-ll 

Voor Tegen Stemverhouding 
TolD-ll 

VVD l i iEii i i i i iH^ 
PvdA iii^SiiiilililiïiiS^^^ —f 

s 
ïRVV ii^ssiiiiiiiiiiiiiiB^^^ 
CDA 
SP i^HIIIIIIIBIIIIIH 
i l l l l l l l l l l i m 
ChristenUnie I^Billlllllllllili ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
GroenLinir. — 
SGP l l l i l l l l l i i i l iH ilB'l^^Hliillli^ 

j50RljUS •iiHMiiiiiiiiiB^^^^^ l i i lHHIB i l l l l l lB^ 
PvdD 1 

Do mot o s: W\]^^QU) 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier. voorzitter 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

uÉ^ • 
VAN OS ARSEID F ] 

• Christenl 

I—1 h 
m 

I Sï 

Onderwerp: Leges WKO/Geothermie 

Motie nr.: / ^ 3 

Agendapunt: Begroting 2014 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2014 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2014 

Constaterende dat: 
de Legesverordening provincie Flevoland 1998 voor de aanvraag van een V/armte Koude Opslag een 
relatief hoog tarief bedraagt; 
dit bedrag niet overeenkomt met het beleid en de hoogte van de tarieven in andere provincies; 
dit hoge tarief mede het gevolg is van een uitgebreid onderzoek en regelgeving dat de provincie zelf 
uitvoert; 
hiermee de inzet van ondernemers of andere initiatiefnemers om een WKO/Geothermie installatie aan 
te leggen, wordt ontmoedigd; 
dit strijdig is met het beleid van de provincie om te streven naar meer duurzaamheid, minder C02 
uitstoot en minder gebruik fossiele brandstoffen. 

Overwegende dat: 
De kosten voor het verlenen van een vergunning in beginsel doorbelast moeten worden aan de 
aanvrager; 
Provinciale staten het van belang vinden dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot een 
minimum beperkt blijven; 
het voor de inwoners van de provincie Flevoland van belang is dat de vermindering van C02 uitstoot 
wordt bereikt; 
het voor ondernemers mogelijk moet zijn om te investeren in de ontwikkeling van het gebruik van 
duurzame energie; 
het in deze ti jd voor ondernemers met name van belang is dat zij niet gehinderd worden door de 
provincie, maar juist gestimuleerd; 



Verzoeken het college: 

1. Beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van WKO/Geothermie installaties te evalueren, dit in 
samenhang met de evaluatie van de verordening op de fysieke leefomgeving. 

2. Bij deze evaluatie te betrekken de initiatiefnemers en gebruikers van WKO/Geothermie installaties in 
Flevoland 

3. Bij deze evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden tot deregulering en kostenverlaging 
bij de vergunningverlening 

4. PS te rapporteren over deze evaluatie voor 1 april 2014, zodat de bevindingen betrokken kunnen worden bij 
de behandeling van de Voorjaarsnota. 

èn gaat over tof de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemers: 
M. Luyer en J.E. Geersing 

Handtekening initiatiefnemers: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

- | | ) PARTIJ VAN DE ARBSSD 

SP. 

Chr is tenUn ie 

g g i 

B I B 

Stemverhouding iVoori: Tegen 
Totaal 

VVD ^ ^ ^ i i i i i i i i i i 
PvdA ^ ^ ^ ^ ^ •••IIIM^̂  PVV l l l l l l i i iSll l l l lH 11 mms^^^^m 

•••lil — 
D66 l l l l l l l i l l l l l l l l l l l^ l l l^^ 
ChristenUnie ••••••••••••• GroenLinks 
SGP 
5u=LUS — 

I I I ^ ^ ^ B I s l l l l l l l i l l i l i l l ^ M i i l M ^ ^ ^ B I 
S i i l l l i l i i l I l i l M i 

Dc ,rc I C s: O ^ ^ , ^ ? ^ / ! 

Aldus be5loten;1n de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier,: voorzitter, 
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.1 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 Flevoland 
Ingediend door: 

U^ I I _ 

I i 0 PARTIJ VAM DB ARBRIO 3 P t i 

O ChristenUnie 

• 

• 

• 

Onderwerp: 
verkeersveiligheid 
(in te vullen door grlffler)bu>o / 
Motie nr.: ( J ^ 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: verkeersveiligheid in de Programmabegroting (hoofdstuk 2.2) is benoemd als beoogd 
maatschappelijk effect en dat daar zeker de veiligheid voor fietsers bij in begrepen is 

Aanleiding van de overwegingen, gedachten 
Overwegende dat in dlt hoofdstuk geen voorstellen zijn opgenomen die expliciet de veiligheid van 
fietsers bevorderen, tevens overwegend dat in het landelijk gebied parallel aan de Larserringweg door de 
gemeente Lelystad plannen voor de aanleg van een fietspad voorbereid zijn, waarvan de financiering 
slechts ten deel via de gemeente kan plaatsvinden, 
1 .verzoeken het college 

Optie: 
De aanleg van dit fietspad mede ter hand te willen nemen en mede te financieren. Mogelijkheden tot financiering 
zien wij in de "BDU gelden ", fondsen voor infrastructuur en/of onderuitputting in uw begroting. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam Initiatiefnemer: 



^andtek^ ing initiatiefn^er: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN OE AÜBEID 

ChristenUnie 

( S f h OROCNUNKfi 

I50| 

stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen • -stemverhouding 
Totaal 

VVD 

PvdA 

PVV -
CDA 

SP 

D66 

Christenunie 

GroenLinks 

SGP 

50PLÜS 

PvdD 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, ; voorzitter. 



Motie 
art. RvO Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 

Aan de voorzitter van Provinciaie Staten 

Provinciaie Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Betreffende: Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 

Overwegende dat 

Werkgelegenheid en bestrijding jeugdv^/erkeloosheid belangrijke thema's zijn van deze 
statenperiode. 
Versterking vestigingsfactoren Omala en Lelystad in het belang van de provincie en 
gemeenten is. 
Er in de economische agenda drie clusters zijn benoemd die belangrijk zijn voor de 
v\/erkgelegenheid: de Noordoostpolder (composieten) noordelijk flevoland 
(luchthaven/kustzone/spoor/wegen logistiek) en zuidelijk flevoland (robottechnieklab en 
Floriade) 
Onderwijs gericht op vraag uit bedrijfsleven van belang is. 
OndenA/ijs dan ook gericht moet zijn op ontwikkeling en innovatie tbv Samenwerking 
R&D bij bedrijven (tripple helix) 
Onderwijs voor technische beroepen in praktijkgerichte vorm met kruisbestuiving tussen 
vmbo, mbo en hbo vruchten afwerpt voor werkgelegenheid en bedrijvigheid (technopact) 

Constaterende dat 

Er rond het vliegveld een vitale coalitie lijkt te ontstaan ónder te titel van een Airport Academy. 

Spreken uit 
Er genoeg behoefte lijkt te bestaan aan een onderneem, leer, werk, ontdek en 
onderzoekbedrijf gekoppeld aan de luchthaven Lelystad. 
Dragen het college op: 

Deze vitale coalitie zodanig te ondersteunen en te stimuleren dat in een systematische en 
planmatige aanpak een onderneem, leer (vo/mbo/hbo), werk, onderzoek en ontdekbedrijf 
in het economische cluster mobiliteit, transport en logistiek ontstaat dat in aanmerking 
komt voor cofinanciering. 

En gaan over tot de orde van de dag 



Ingediend door: PvdA 
Noom en handtekening 

t van den Donk 

4^ •ijM^^'^-'^^ 
Verz«iek tot behandeling van de motie onder^und 
Noom en handtekening 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2013 
griffier, ^ voorzitter. 
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MOTIE PVDA / " ^ ^ J ^ t u j Q B » " ^ 

Motie nummer: f ' ^ W ^ ( ^ - W < ^ | p U P V ^ ( ^ ^ 

Onderwerp: werkloosheid jongeren jeugdzorg 

Initiatiefnemer: PvdA 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

In vergadering bijeen op 13 november 2013 

Constaterende dat: 

jongeren die een traject in de zwaardere jeugdzorg hebben afgesloten hebben het vaak extra 
moeilijk om hun leven op het goede spoor te krijgen en te houden, 

de decentralisatie van de jeugdzorg in de Transitie agenda van Flevoland goed vorm is 
gegeven; 

de kans op succes enorm wordt vergroot wanneer is voldaan aan de twee basisvoorwaarden: 
huisvesting en werk, 

het in deze tijd van stijgende werkloosheid, waar vooral jongeren last van hebben, voor deze 
groepen jongeren extra moeilijk is om aan het werk te komen, 

de provincie in het verleden goede ervaring heeft opgedaan met pilots op het gebied van 
programnna's ten behoeve van dë tóeleiding naar arbeid voor juist deze doelgroep*. 

Overwegende dat: 

de provincie op het gebied van economische ontwikkeling ook voor deze groepen kwetsbare 
jongeren een belangrijke rol kan vervullen en heeft vervuld. 

de provincie in ieder geval tot 31 december 2014 gebaat is bij een goede nazorg voor jonge 
mensen met een jeugdzorgverleden. 

Besluit het college te verzoeken: 

De Staten binnen drie maanden, op basis van een concrete vraag, een voorstel te doen voor 
een programma om de toeleiding naar werk voor deze groep kwetsbare jongeren extra te 
ondersteunen J . l 

i/m4Z^i 
Dekking voor dit voor^^Urin-oorstc-irrstafitie-tc gookon binnen het bestaande budget voor 
jeugdzorg in 2014:^ekening houdend met de uitvoering van de transitie agenda zodat dat 
dit een zorgvuldige overdracht van de Jeugdzorg naar de gemeenten niet in Flevoland in de 
weg staat. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Naam indieners: 

PvdA: Nora Azarkan 

ChristenUnie: Freek Brouwer 

Ondersteund door: , 

SP: Symaiah Verbeek 

CDA: Marianne Luyer 

SGP: Sjaak Simone 

VVD: Remco Bosma 

PvdD: Melissa Bax 

GroenLinks: Simon Miske 

50 plus: Erik Boshuijze 

(fL 

puJD 

3 
5 
3 

/ 

3 
1 

3^ 6 

*De püot projecten Ruim Baan voor V\/erk van jeudgzorgaanbieder LSG-Rentray (Nieuw Veldzicht) en 
de samemwerking tussen jeudgzirgaanbieder Vitree en Flevotalent Junior/technocentrum toonden 
aan dat de combinatie van arbeidstoeleiding met coaching/begeleiding op andere leefgebieden 
succesvol is. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 
j (\r6feiWfClC6A/ 

Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 1^ • 

• 

• Chr ls te r iUn ie • 

• 

Onderweip: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 
® 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu / 
decentralisatie natuurbeleid 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
In programma 1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu op bladzij 23 onder Risico's het volgende Is 
opgenomen over de decentralisatie van het natuurbeleid: 
• In het coalitieakkoord is opgenomen dat Provinciale Staten tekorten van de decentralisatie 

natuurbeheer niet opvangt. 
• Op basis hiervan is in de subsidieverordening natuurbeheer opgenomen dat de provincie de 

subsidie plafonds beperkt tot de rijksbijdrage. 
• In IPO-verband is daarentegen afgesproken dat de provincies ook eigen middelen inzetten 

voor natuurbeheer. 

Overwegende dat: 
• Uitvoering van deze kaders tegenstrijdig aan elkaar zijn en dan ook niet belden uitvoerbaar 

zijn. 



6es/u/fen: 
• De zin: 'In IPO-verband is daarentegen afgesproken dat de provincies ook eigen middelen 

inzetten voor natuurbeheer' uit de programmabegroting te schrappen en zo nodig de 
beheersmaatregelen hierop aan te passen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het arnendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAA/vA HANDTEKENING 

yursi; voos nf.vwjttini 

r-

Christent.L"-le 

[iStemverhoüding 
ITotaSliill^^HliliiM^^^^^ 
[iStemverhoüding 
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PvdA 
PVV 
CDA 
SP 
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C'.i . t r ' i J n i i ' 

;ii.G roen Lln-: 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

Het amendement is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
voorzitter, 



PROVINCIE F L E V O L A N D 
jNOjemKJcerJ 

Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 5r • 

I I PAKTiJ VAN ï>e AiSBEiO I I 

D Chr l s tenUnfe u 

• 

Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

2 Bereikbaarheid / OV-uitvoeringsplan 

3 a 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• In de inleiding van programma 2 Bereikbaarheid op bladzij 31 is opgenomen dat voor Open

baar Vervoer (OV) het begrotingsjaar 2014 in het teken staat van de vaststelling van'de OV-
visie en de uitvoering hiervan. 

• In programma 2.1 Openbaar vervoer op bladzij 34 als activiteit is opgenomen dat de OV-
visie wordt afgerond en ter vaststelling wordt aangeboden. 

Overwegende dat: 
• Het OV-uitvoeringplan niet als activiteit in het programma 2.1 Openbaar vervoer is opge

nomen, terwijl hier blijkens de inleiding van programma 2 wel een belangrijke ambitie ligt. 



6es/u/fen: 
• Het opstellen van het OV-uitvoeringsplan als activiteit binnen het programma 2.1 Openbaar 

vervoer op te nemen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HANDTEKENING 

ÏC.'; PASTI ) VAM »E AsBESe 

VOOR 0!. VRtjMtie 

Chr i s tenUn ls 

«Stemverhouding Voor |Têgen|||i|||p^^^^ «Stemverhouding 
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i ' vV 
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SP 
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ChristenUnie 

CtoenLml'.: 

50PLI iS 

PvdD 

üHetïamendement" is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
voorzitter, 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

ulf • • ChristenUrtie 1—1 s^y 

1 1 PARTfJ YAH AsSEiO • SP» j j SifïO^ î n ® 
LJ » 

1 1 ^5^-
1 ) ?AS(5:voO>t«¥RyH£10 j 1 ̂ ^ ^ ' j i ^ j ^ ^ &*(ïftf«if«ik 

Onderwerp: 

Amendement nr 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel 

Nummer Statenvoorstel: 

1.5 Stelposten en onvoorzien / Stelpost 
Risicobuffer Ombuigingen 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• op bladzij 165 van de programmabegroting 2014 staat vermeld dat er in de periode 2014 -

2017 een stelpost Risicobuffer Ombuigingen is opgenomen van respectievelijk € 764.000 in 
2014 en in de jaren 2015 tot en met 2017 van € 334.000; 

• Uit bijlage D, bladzij 203 tot en met 210, blijkt dat het risico met betrekking tot Mobiliteit 
binnen het programma is te beheersen; 

• de overige risico's optellen tot maximaal € 265.000. 

Overwegende dat: 
• de stelpost Risicobuffer Ombuigingen In 2014 € 500.000 groter is dan de in de bijlage D 

genoemde risico's en in 2015 tot en met 2017 circa € 70.000 groter Is dan de genoemde 
risico's; 

• er geen redenen zijn aangegeven waarom de stelpost Risicobuffer Ombuigingen groter zou 
moeten zijn dan strikt noodzakelijk is. 



6es/u;ten: 
• de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 te verlagen met € 500.000 en vanaf 2015 met 

€ 70.000; 

• het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te verhogen, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ HAm HANDTEKENING 

ï j^i ' P4ST() VAM Dg AsïïÊitS 

würri! i(ooR (>;.vio[«ti6 
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— 
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5Ö 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Stemverhouding 
Totaal 

VVD 

PvdA 

PVV 

r. D.\ 

bP 

D66 

ChristenUnie 

GroenLinks 

SGP 

SOPLUS 

PvdD 

iiHetraraendement 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 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

UW U ChrlstenIJrife 

1 1 PASTIJ VAS^ OË AKSEiD • SP» LJ W i 

1—1 ^ 
1 1 OASii; vooi» DE vsijHtm 1 1 43 '"**•"** 

\Sl:zM^9> 
Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel 

Nummer Statenvoorstel: 

Beslispunt 2 Statenvoorstel invulling extra impuls 
2014 

3 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• in het Statenvoorstel bij de invulling van de extra impuls 2014 van € 2,6 min. niet wordt 

aangewend voor het project Transitie musea Lelystad/Kuststrookontwikkeling groot € 1,1; 
• het college het voornemen heeft om genoemd project ten laste te brengen van de bestem

mingsreserve Strategische Projecten; 
• de onderbouwing van de invulling van de extra impuls 2014 laat zien dat de genoemde 

projecten, exclusief het project Transitie musea Lelystad/Kuststrookontwikkeling, een 
totaal bedrag van € 2,6 min. beslaat. 

Overwegende dat: 
• de totale uitgaven van de beoogde projecten een bedrag van € 3,7 min. bedraagt; 
• dit bedrag strijdig is met het bij de Perspectiefnota 2013-2017 beschikbaar gestelde 

incidenteel budget van € 2,6 min.; 
• hiervoor geen duidelijke redenen voor worden aangegeven; 



Besluiten: 
• de in het Statenvoorstel opgenomen tabel door het college van Gedeputeerde Staten 

zodanig te laten aanpassen dat de totale uitgaven het bedrag van € 1,5 min. niet te boven 
gaat; 

• dan wel de ambitie van het project Transitie musea Lelystad/Kuststrookontwikkeling niet 
tot uitvoering te brengen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HANDTEKENING 

PARTij VAM M A R ^ E I B 

^ ^ ^ ^ 

Chr is teny. r i is 

^̂ ^̂ ^ ^̂^̂  

Stemverhouding 
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SP 
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Het amendement 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 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

uf' u D ChristenUnfe • 

• 

• • I I I ^SL " ' « ^ 

Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

é 

Beslispunt 2 Statenvoorstel invulling extra impuls 
2014 

5 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
• de in het Statenvoorstel genoemde bedragen, die worden aangewend voor projecten in het 

kader van de extra impuls 2014, het niet helder / SMART is op welke wijze de uitvoering 
van deze projecten een bijdrage levert aan de extra Impuls ontwikkeling provincie 
Flevoland. 

Overwegende dat: 
• de Provinciale Staten van Flevoland aan de hand van deze invulling niet in staat wordt 

gesteld om haar controlerende taak uit te voeren. 

Besluiten: 
• het in het Statenvoorstel onder punt 2 genoemde beslispunt te verwijderen; 
• het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland opdracht te geven de te realiseren 

resultaten van de projecten helder en meetbaar te omschrijven. 



en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het anhendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NA AAA HANDTEKENING 

^ PARTSJ VAH DË A&B&S» 

Ch risten V f 

w 

Stemverhouding iMoSlllii i l i i lSIIHB^^BIiBl Stemverhouding 
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PvdA 

C D,\ 

SP 
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ChristenUnie 

GroenLinks 

SGP 

SOPLUS 

PvdD 

Het amendement is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
VDorzi t t . -T 



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

Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

n mm U ChristeraUrele 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID | | 

n •̂"" n • 

/U7))QR(}ENUNKS 
\5Ljy ZBi IH DE reHffliasi 

• 

• 

Ctretanatttie 

Onderv/erp: Indicatoren Investeringsagenda Lelystad Airport/OAAALA 

(in te vullen door griffier) \ 
Amendement nr. 

Agendapunt : 5a 

Onderwerp Statenvoorstel : Begroting 2014 

Nummer Statenvoorstel : 1527117 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat: 

• huidig genoemde indicatoren sluiten niet aan bij de doelen en maatschappelijk effect; 
• de indicator 'Een door het Rijk genomen Luchthavenbesluit' is geen taak/bevoegdheid van de provincie; 
• indicatoren moeten de uitvoering van het provinciale beleid meetbaar maken; 
• juiste indicatoren maken tijdige sturing door PS mogelijk. 

Besluiten: 
Indicatoren op pagina 79 van de Programmabegroting 2014, betreffende Lelystad Airport/OAAALA, te vervangen 
door: 
•Indicator Omschrijving Eerder' 2014 ^ 2015 ' later - ~ 
Effectindicator 1 De hoeveelheid (bruto) gecreëerde banen Lelystad Airport 17 60 
Effectindicator 2 De hoeveelheid banen op bedrijventerrein OAAALA 0 3000 
Effectindicator 3 Aantal verkochte hectares bedrijventerrein OAAALA 0 90 

Naam initiatiefnemer: S. AAiske, GroenLinks 

Handtekening initiatiefnemer: 
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Onderwerp: Indicatoren Investeringsagenda DE-on 

5 (in te vullen door griffier) 
Amendennent nr. 

Agendapunt : 5a' 

Onderwerp Statenvoorstel : Begroting 2014 

Nummer Statenvoorstel : 1527117 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2013 

Overwegende dat: 

• huidig genoemde indicatoren geven geen zicht op het effect van de activiteiten van DE-on in relatie tot de 
geformuleerde doelen en het maatschappelijk effect; 

• Effect-indicator 1 'Flevoland is energieneutraal (excl vervoer)' is niet specifiek voor DE-on. Tal van 
activiteiten en actoren dragen hier namelijk aan bij; 

• Effect-indicator 2 'Opgesteld vermogen windenergie in megawatt (AAW)' is een verkeerde indicator omdat 
DE-on zich niet bezig gaat houden met windenergie. 

O indicatoren moeten de effectiviteit van DE-on meetbaar maken; 
• juiste indicatoren maken tijdige sturing door PS mogelijk. 

Besluiten: 
Indicatoren op pagina 81 van de Programmabegroting 2014, betreffende Duurzame energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, te vervangen door: 

fsliTyicator ^ ' Omschrijving Eerder 2014 2015 ' . later, 
Effectindicator 1 Aantal ondersteunde projecten 0 
Effectindicator 2 Aantal ondersteunde projecten die gerealiseerd zijn 0 
Effectindicator 3 Hoeveelheid vermeden C02-uitstoot (ton/jaar) 0 
Effectindicator 4 Hoeveelheid opgewekte duurzame energie (GJ/jaar) 0 
Effectindicator 5 Investeringsvolume (Euro's, 1000 x) 0 6,5 min 



Naam initiatiefnemer: S. AAiske, GroenLinks 

Handtekening initiatiefnemer: 
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Onderwerp: 1.5 Stelposten en onvoorzien / Stelpost 

® 
Risicobuffer Ombuigingen 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

3 a 

Programmabegroting 2014 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadenng bijeen op: 13 november 2013 

Constaterende dat: 
« op bladzij 165 van de programmabegroting 2014 staat vermeld dat er in de periode 2014 -

2017 een stelpost Risicobuffer Ombuigingen Is opgenomen van respectievelijk € 764.000 In 
2014 en in de jaren 2015 tot en met 2017 van € 334.000; 

• Uit bijlage D, bladzij 203 tot en met 2jSflO, blijkt dat het risico met betrekking tot Mobiliteit 
binnen het programma is te beheersen; 

O de overige risico's optellen tot maximaal € 265.000. 

Overwegende dat: 
O de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 € 500.000 groter is dan de In de bijlage D 

genoemde risico's en In 2015 tot en met 2017 circa € 70.000 groter Is dan de genoemde 
risico's; 

O er geen redenen zijn aangegeven waarom de stelpost Risicobuffer Ombuigingen groter zou 
moeten zijn dan strikt noodzakelijk Is. 



Besluiten: 
• de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 te verlagen met € 500.000 en vanaf 2015 met 

€70.000; 

O het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te verhogen, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arlè)Sj:^jVenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 
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