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! Registratienummer: 

ê 1568800 

Besluitenlijst nummer 16 van Provinciale Staten van Flevoland van 18 december 
2013 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boodê-Groot Nibbelink (PvdA), de heren 
E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (WD), W. Boutkan (PW), F. Brouwer (ChristënUnie), 
j.J.T.M.: van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff (WD) en M. 
Jonker-Waterlander (WD)en de heren CA . Jansen (PW), S.J. Kok (066), J. Kramer (WD), E.F. 
Kunst (D66) en G. Laagland (PW),de dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), 
de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), P.T.J. Pels (PvdA)̂  E.F. Plate (WD), H. van 
Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (WD) en M.A. Rijsberman (D66), de dames S. Rötscheid (D66) en C.J. 
Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel (ChristenUnie), E. Sloot (PvdA: vanaf 
20.35 uur) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (WD), de 
heer J. van Wieren (CDA). 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 

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

Afwezig met kennisgeving: 
Heer F. Boundati (PvdA), mevrouw I.B. Joosse (PW), heren J.J. van Klaveren (PW) en C.J. 
(PW) en mevrouw Y. Weijand (WD). 

Kok 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van: de heer F. Boundati (PvdA), mevrouw 
I.B. Joosse (PW), mevrouw Y. Weijand (WD), de heer J J . van Klaveren (PW) 
en de heer C.J. Kok (PW). 

2. Vaststèllen agenda 
• Naar aanleiding van de opinieronden van hedenmiddag is één hamerstuk aan 

de agenda van vanavond toegevoegd. 
• De fractie van de PvdA heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen 

stellen over de provinciefusie. Deze wordt behandeld onder agendapunt 6. 
• De fracties van PvdA en de ChristenUnie dienen een 'motie vreemd aan de 

orde van de dag' in over respectievelijk 'Flevokust', 'Watermaatschappij 
Vitens' en 'Onvoorziene kosten Oostvaardersplassen'. Deze wordt behandeld 
onder agendapunt 11. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. , 

3. Afscheid heer R. de Wit 
Met blijk van bijzondere waardering is afscheid genomen van de heer R. de Wit 
(SGP). De heer de Wit is 17 jaar lid geweest van Provinciale Staten en tevens als 
burgerlld actief geweest vanaf september 2003 tot heden. 

4. Benoeming heer L. Bogerd 
Besluit De heer L. Bogerd is benoemd tot burgerlid voor de SGP. 
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5. Mededelingen 
Geen. 

6. Vragenhalfuurtje 
PvdA Fusie provincie 
Beantwoording Gedeputeerde Witteman. 
Toezegging Geen. 

7. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 18 december 2013 
Besluit Conform. 

8. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 
Besluit De besluitenlijsten nummers 14 en 15 van Provinciale Staten van 13 en 27 

; november 2013 en de besluitenlijsten van de Opiniéronden 1 t /m 6 van 27 
november 2013 worden conform vastgesteld. 

9. Hamerstukken 
Onderwerp dat hedenmiddag tijdens de Opinieronde is besproken , waarvan de 
ronde heeft geadviseerd deze als hamerstük af te doen. 

0. Financieringsinstrumenten MKB 
Besluit Aangenomen, met stemverklaring van de PW frac :tië. 

10. Bespreekstukken 
a. Afdoening moties 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 25 

november 2013, nummer 1568800, besluiten: 
De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder de nummers 20, 
28, 41, 46, 65 en 70 als afgedaan te beschouwen en yan de lijst af të voeren. 

Toezegging Geen. 
Besluit Motie nr. 46 blijft gehandhaafd op de lijst van moties, de overige moties worden 

conform het voorstel afgedaan, 

b. Reglementen van Orde nieuwe vergaderstructuur 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, 

nummer 1568800, gelet op artikel 16 van de Provinciewet, besluiten: 
1. vast te stellen het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van Provinciale Staten van Flevoland 2013 onder 
gelijktijdige intrekking van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 
2012; 

2. vast te stellen het Reglement van Orde op de Statencommissies 2013 
provincie Flevoland en 

3. aan het eind van de lopende statenperiode de nieuwe vergaderstructuur te 
evalueren. 

Toezegging Geen. 
Amendement A SP 

Dictum: 
1. De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde: 
'vast' te stellen het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2013' te 

vervangen door: 
'vast te stellen het Reglement van Orde van Provinciale Staten met wijziging van 
artikel 59, lid 9 (mondelinge vragen)'. 
Artikel 59, lid 9 luidt: 'Bij gebruikmaking van dit artikel worden door de 
voorzitter geen interrupties toegelaten en kunnen geen moties worden 
Ingediend.' 
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Artikel 59, lid 9 komt te lulden: 'De voorzitter kan andere fracties vervolgens de 
gelegenheid geven om aanvullende vragen aan het college of de vragensteller te 
stellen. Per fractie mag per onderwerp maximaal één aanvullende vraag worden 
gesteld. Bij gebruikmaking van dit artikel worden door de voorzitter geen 
interrupties toegelaten en kunnen geen moties worden ingediend.' 

Besluit: het amendement is verworpen. .• . ' 
Amendement B 50PLUS CS. 

Dictum: 
De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde 'vast te; stellen het 
Reglement van Orde op de Statencommissie 2013 proviricie Flevoland' te 
vervangen door 'vast te stellen het Reglement van Orde op de Statencomhiissle 
2013 provincie Flevoland met wijziging van artikel 4 lid 4 (Samenstelling). : 
Artikel 4 lid 4 luidt: 'Alle Statenleden en burgerleden worden door Provinclaile 
Staten benoemd als plaatsvervangend lid van de Statencommissies.' 
Artikel 4 lid 4 komt te luiden: 'Alle Statenleden en burgerleden worden door 
Provinciale Staten benoemd als plaatsvervangend lid van de Statencommissies. 
Daarbij geldt dat het woordvoerderschap gewisseld kan worden per agendapunt 
van de commissievergadering. 

Besluit: het amendement is verworpen. 
Besluit Aangenomen. 

Benoeming leden en voorzitters Statencommissies 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 1568800, 
gehoord het advies van de commissie Reglement van Orde, 
gehoord het Seniorenconvent dd. 11 november 2013 en 
gehoord de Opinieronde d.d. 27 november 2013, besluiten: 

1. De navolgende Staten en/of burgerleden per 1 januari 2014 als lid van de 
Statencommissies te benoemen: 

Commissie Bestuur d: Samenleving: : 
Dhr. J. Kramer (WD), dhr. R. Bosma (WD), mevr, J. Meursing (WD), 
mevr. A. Boode (PvdA), mevr. N. Azarkan (PvdA), dhr. E. Sloot (PvdA), mevr. I. 
Joosse (PW), dhr. K. Kok (PW), dhr. J. van Klaveren (PW), mevr. M. Luyer 
(CDA), dhr. J. van Wieren (CDA), dhr. R. Siepel (ChristënUnie), dhr. L. Ferdinand 
(ChristenUnie), dhr. J. Kok (D66), mevr. S. Rötscheid (D66), mevr. S. 
Verbeek(SP), dhr. A. Stuivenberg (SP), dhr. J. Simonse (SGP), dhr. C. Korteweg 
(GroenLinks), dhr. E. Boshuijzen (50Plus), mevr. M. Bax (Partij voor de Dieren) 

Commissie Ruimte ö Leefomgeving: 
Mevr. I. van Hooff (WD), dhr. E. Plate (WD), mevr. N. van Stenus (WD), 
dhr. J. Luijendijk (PvdA), dhr. F. Boundati (PvdA), dhr. P. Pels (PvdA), dhr. W. 
Boutkan (PVV), mevr. I. Joosse (PW), dhr. C. Jansen (PVV), mevr. C. Schotman 
(CDA), dhr, J. van der Kroef (CDA), dhr. J. van Dijk (ChristenUnie), dhr. J-E. 
Geersing (ChristenUnie), dhr. M. Rijsberman (D66), mevr. M. Papma (D66), dhr. 
A. Stuivenberg (SP), dhr. H. van Ravenzwaaij (SP), dhr. J. Bogerd (SGP), dhr. S. 
Miske (GroenLinks), dhr. E. Boshuijzen (SOPlus), dhr. A. van der Avoird (Partij 
voor de Dieren) 

Commissie Economie Et Bereikbaarheid: 
Dhr. H. van Vliet (WD), mevr. Y. Weijand (WD), mevr. M. Jonker (WD), dhr. J.  
van den Donk (PvdA), dhr. F. Boundati (PvdA), dhr. P. Pels (PvdA), dhr. G.  
Laagland (PVV), dhr. K. Kok (PW), dhr. C. Jansen (PVV), dhr. R. Oost (CDA), dhr. 
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E. Veis (CDA), dhr. R. Siepel (ChristenUnie), dhr. F. Brouwer (ChristenUnie), 
mevr. S. Rötscheid (D66), dhr. E. Kunst (D66), dhr. H. van Ravenzwaaij (SP), 
mevr. S. Verbeek (SP), de heer J. de Borst (SGP), mevr. J. Staalman 
(GroenLinks), dhr. E. Boshuijzen (SOPlus), mevr. G. Dijkstra-Oostindie (Partij 
voor de Dieren) 

2. Alle Staten- en/of burgerleden per 1 januari 2014 te benoemen als vervangend 
commissielid, bij afwezigheid van benoemde vaste commissieleden en 

3. De navolgende Statenleden per 1 januari 2014 als roulerend voorzittër van de 
Statencommissies te benoemen: 
Commissie Bestuur Et Samenleving: de heren E. Kunst en F. Brouwer; 
Commissie Ruimte Et Leefomgeving: de heren G. Laagland en R. Bosma eri 
Commissie Economie Et Bereikbaarheid: de heren A. Stuivenberg en E. Sloot. 

Toezeggihg :Geen. 
Besluit : Aangenomen. 

: Beschikbaar stel len financiële middelen DE-on 
ontwerp-bésluit Provinciale Staten van Flevoland, .gelezen de voorstellen van Gedeputeerde 

Staten van 20 augustus 2013, nummer 1518068 en 22 oktober 2013, nummer 
1542384, besluiten: 
1. De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen 

beschikbaar wordt gesteld ten laste van de Algeméne Reserve voor het 
subsidiëren van een op te richten stichting DE-on; 

2. De tijdens de opinieronde van 27 november 2013 en de besluitvormingsronde 
van 18 december 2013 naar voren gebrachte zienswijzen over het 
voornemen van Gedeputeerde Staten om: 

a. de bereidheid uit te spreken om een bedrag van € 6,8 miljoen als subsidie 
aan de stichting DE-on beschikbaar te stellen wanneer deze stichting een 
aanvraag voor subsidie indient die voldoet aan de in de bijlage bij nota met 
HB 1488109 genoemde subsidievoorwaarden en 

b. de bereidheid uit te spr̂ eken om een aanvullende subsidie van € 0,4 miljoen 
aan deze stichting beschikbaar te stellen wanneer hiervoor in het kader van 
de Green Deal DE-on, door het ministerie van EZ aanvullende middelen 
beschikbaar worden gesteld. 

aan Gedeputeerde;Staten mee te geven. 
Toezegging Geen. 
Amendement: A D66 cs. 

Dictum 
In beslispunt 1 de woorden "een op te richten stichting DE-on" 
te vervangen door "een door OMFL op te richten stichting DE-on" En aldus 
beslispunt 1 alsvolgt te laten luiden. 

Besluit: het amendement is verworpen. 
Amendement B WD CS. 

D;ctum 
Besluiten 
Het navolgende beslispunt toe te voegen (als derde beslispunt) aan het 
Statenvoorstel en dat als volgt luidt: 
3. De stichting DE-on te vermelden in de begrotingen en jaarrekeningen van de 

provincie Flevoland, opgenomen onder de paragraaf 'Verbonden Partijen', 
hetgeen inhoudt dat er, conform de geldende regels voor Verbonden 
Partijen, er een toelichting wordt gegeven over de stand van zaken op 
inhoudelijk en financieel gebied, waarbij stil gestaan wordt bij de behaalde 
resultaten en de te verwachte financiële en inhoudelijke risico's. 
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Besluit: het amendement is aangenomen. 
Besluit, 
inclusief 
amendement 

Provinciale Staten van Flevoland,gelezen de voorstellen van Gedeputeerde 
Staten van 20 augustus 2013, nummer 1518068 en 22 oktober 2013, nummer 
1542384; besluiten: 

1. De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen 
beschikbaar wordt gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het 
subsidiëren van een op te richten stichting DE-on. 

De tijdens de opinieronde van 27 november 2013 en de 
besluitvormingsronde van 18 
december 2013 naar voren gebrachte zienswijzeri over het voornemen 
van Gedeputeerde Staten om: 

a. de bereidheid uit te spreken om een bedrag van € 6,8 miljoen als 
subsidie aan de stichting DE-on beschikbaar te steilen wanneer 
deze stichting een aanvraag voor subsidie' indient die voldoet aan 

: de in de bijlage bij nota met HB 1488109 genoemde 
subsidievoorwaarden; 

: b. de bereidheid uit te spreken om een aanvullende subsidie van € 
0,4 miljoen aan deze stichting beschikbaar te stellen wanneer 
hiervoor in het kader yan de Green Deal DE-on, door het 
ministerie van EZ aanvullende middelen beschikbaar worden 
gesteld. 

aan Gedeputeerde Staten mee te geven. 

De stichting DE-on te vermeldën in de begrotingen en jaarrekeningen van 
de provincie Flevoland, opgenomen onder de paragraaf 'Verbonden 
Partijen', hetgeen Inhoudt dat er, conform de geldende regels voor 
Verbonden Partijen, een toelichting wordt gegeven over de stand van 
zaken op inhoudelijk en financieel gebied,waarbij stil gestaan wordt bij 
de behaalde resultaten en de te verwachten financiële én inhoudelijke 
risico's. 

12 Begrotingswijziging 2013 ('veegronde') 
Ontwerp-beslult 1. De 12"'̂  begrotingswijziging 2013 vast te stellen; 

2. : Het algemeen voorbereldingskrediet Investeringen landwegen in 2013 te 
verhogen met € 500.000 tot € 1.015.000 -

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen. 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag 
PvdA CS. Flevokust 
Dictum Verzoekt het college om: 

• In overleg te treden met alle partijen om te onderzoeken of er alternatieve 
mogelijkheden zijn; 

• De financiële middelen voor Flevokust, te weten de ZZL , de Beter Benutten 
en de EFRO gelden beschikbaar te houden; 

• De mogelijkheid van alleen een containerterminal te onderzoeken en in een 
plan uit te werken en 

• Al haar creativiteit en bestuurlijke middelen zoals een inpassingsplan te 
gebruiken om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen. 

ChristenUnie Onvoorziene kosten Oostvaardersplassen 
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Besluit Ingetrokken. 

ChristenUnie 
CS. 

Waterleidingmaatschappij Vitens 

Dictum Verzoeken het college: 
bij Vitens protest aan te tekenen tegen het besluit de samenwerking met 
Mekorot te beëindigen. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen. 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.12 uur. 

Vastgest( n de. ver;gadering van Provinciale Staten van 29 januari 2014, 
g r i f f i e r , / / ^ voorzitter/ 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://staten1nformat1e.flevoland.nl/Documenten/besluitenl1isten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformat1e.flevoland.nl/Vergadenngen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://v/ww.flevoland.nl/bestuur- . 
organisatie/provinciale, staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluiterilijst toegevoegd. 
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Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/verworpen 

1. Flevokust PvdA, WD, 
CDA en 
ChristenUnie 

WD: 8 voor 
PvdA: 5 voor 
CU:3 voor 
CDA:4 voor 
SGP:1 voor 
PW:3 voor 
SP:3 voor 
D66:4 tegen 
GL:1 tegen 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD:1 tegen 

Voor: 28 
Tegen:6 

2. Onvoorziene kosten 
Oostvaardersplassen 

ChristenUnie, 
SGP en CDA 

Ingetrokken 

3. Waterleldingsmaatschappij Vitens ChristenUnie, 
WD, PW, 
SGP en CDA 

VVD: 7 voor 
PvdA: 5 tegen 
CU: 3 voor 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 voor 
PW: 3 voor 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen 
GL: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Voor: 18 
Tegen: 15 
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Ingediende amendementen 

Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/ 
verworpen 

Agendapunt 
10 b, 
amendement 
(10b)A 

Reglement van Orde nieuwe 
vergaderstructuur 

SP WD: 8 tegen 
PvdA: 4 tegen 
CU: 3 tegen 
CDA:4 tegen 
SGP:1 voor 
PW: 3 voor 
SP:3 voor 
D66:4 voor 
GL:1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD:1 voor 

Tegen: 19 
Voor: 14 

Agendapunt 
10 b, 
amendement 
(10b) B 

Reglement van Orde nieuwe 
vergaderstructuur 

SOPLUS, D66, 
SP, PvdD en 
GroenLinks 

WD: 8 tegen 
PvdA: 4 tegen 
CU: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PW: 3 tegen 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
GL: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Tegen: 23 
Voor: 10 

Agendapunt 
lOd) 
amendement 
(lOd) A 

Beschikbaar stellen financiële 
middelen DE-on 

D66, SP en 
SOPLUS 

WD: 8 tegen 
PvdA: 5 tegen 
CU: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PW: 3 tegen 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
GL: 1 tegen 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 tegen 

Tegen: 26 
Voor: 8 

Agendapunt 
10d) 
amendement 
(lOd) B 

Beschikbaar stellen financiële 
middelen Duurzame energie 
en ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (DE-on) 

WD, CDA en 
ChristenUnie 

WD: 8 voor 
PvdA: 5 voor 
CU: 3 voor 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 voor 
PW: 3 tegen 
SP: 3 voor 
D66:4 voor 
GL: 1 tegen 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Tegen:4 
Voor: 30 



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

PROVINCIALE STATEN 

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

• 

Q % PARTIJ VAN DE A R B E I D 

I I IjMfe'j • ChristenUnie 

SP, 
• ntnu VOO» ot vtiptoD • D66 • 

f^QROCNUNKS 
zm n DE nsxDatsT 

• 

I I Wi 

Onderwerp: 

( in te vu l len door g r i f f i e r ) 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp: 

Nummer Statenvoorstel: 

Reglementen van orde nieuwe vergaderstructuur 

iOh ^ 
'Mondelinge vragen', artikel 59, lid 9 

1544597 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Wi jz igen on twerpbes lu i t : 

1. De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde 'vast te stellen het Reglement 
van Orde van Provinciale Staten 2013' te vervangen door: 'vast te stellen het Reglement van 
Orde van Provinciale Staten met wijziging van artikel 59, Md 9 (mondelinge vragen)'. 

Artikel 59, lid 9 luidt: 'Bij gebruikmaking van dit artikel worden door de voorzitter geen inter
rupties toegelaten en kunnen geen moties worden ingediend.' 

Artikel 59, lid 9 komt te luiden: 'De voorzitter kan andere fracties vervolgens de gelegenheid 
geven om aanvullende vragen aan het college of de vragensteller te stellen. Per fractie mag 
per onderwerp maximaal één aanvullende vraag worden gesteld. Bij gebruikmaking van dit 
artikel worden door de voorzitter geen interrupties toegelaten en kunnen geen moties worden 
ingediend.' 

Toel icht ing: 

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt om andere fracties ook in de gelegenheid te 
stellen over het zelfde onderwerp een aanvullende vraag aan het college te stellen of de 
vragensteller te bevragen over het onderwerp. 



Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAiV\ HANDTEKENING 

w PARTIJ VAN OE ARBEID 

nunq t oo i Qt VBJKIJB 

| 8 | 

SP® 
i 

ChristenymiD® 

/^7)\CR0ENUNKS 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD — 
PvdA 
PVV .— 
CDA .— 
SP 

D66 — 
ChristenUnie 
Gróerilinks 1 — 
SGP / —-
SOPLUS / — 

PvdD / 

Het amendement is: l/C^yirWWl 

Aldus besloten in de operjtïate vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 



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: 

D D D Christen-

Onderv/erp: woordvoerderschapsregeling voor commissies per onderwerp 

(in te vullen door griffier) 

Amendement nr.: r \ 

Agendapunt: / O 

Onderwerp Statenvoorstel: Reglementen van Orde nieuwe vergaderstructuur 

Nummer Statenvoorstel: 1544597 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Wijzigen ontwerpbesluit 
1.De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde 'vast te stellen het Reglement van Orde op de 
statencommissie 2013 provincie Flevoland' te verhangen door 'vast te stellen het Reglement van Orde op de 
statencommissie 2013 provincie Flevoland met wijziging van artikel 4 lid 4 (Samenstelling). 
Artikel 4 lid 4 luidt: 'Alle statenleden en burgerleden worden door Provinciale Staten benoemd als 
plaatsvervangend lid van de statencommissies.' 
Artikel 4 lid 4 komt te luiden: 'Alle statenleden en burgerleden worden door Provinciale Staten benoemd als 
plaatsvervangend lid van de statencommissies. Daarbij geldt dat het woordvoerderschap gewisseld kan worden 
per agendapunt van de commissievergadering. 

Toelichting 
Voor de kleine fracties valt de deskundigheid op de verscheidenheid van onderwerpen van de agenda van 
een statencommissie in de huidige opzet lastiger te verdelen. Toch is het goed democratisch gebruik dat 
ook zij hun geluid optimaal kunnen laten horen. 



Naam initiatiefnemer: E. G. Boshuijzen 

Handtekening initiatiefi 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

^^^^ 

IPs ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ChristenUnie 

ZQlBKSIiMiJMI 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD -— 
PvdA — 
PVV -— . 3 -
CDA 

SP 3 
i 

D66 — 
ChristenUnie 
GroenLinks / — 

SGP — / 
SOPLUS / -—-
PvdD / 

—• 
10 

Het amendement is: l/Crh^f£iS^ 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van (/ê^Cè^fYI^^J^ (^^3 

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: 

D ^~ • ' • Christen''..V,'v- • 

Onderwerp: DE-on 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 10 d 

Onderwerp Statenvoorstel: Beschikbaar stellen financiële middelen DE-on 

Nummer Statenvoorstel: 1518068 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten. 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Besluiten 

In beslispunt 1 de woorden 
"een op te richten stichting DE-on" 
te vervangen door 
"een door OMFL op te richten stichting DE-on" 
En aldus beslispunt 1 alsvolgt te laten luiden 
" 1 . De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten 
laste van de Algemene Reserve voor het subsidiëren van een DOOR OMFL op te richten stichting DE-on". 

Toelichting: 

Evenals andere goede initiatieven van de provincie, zoals bijvoorbeeld stichting CompoWorld, komt een 
fondsbeheersysteem het best tot zijn recht onder de gemeenschappelijke vleugels van het OMFL. Op deze 
wijze is monitoring door PS van een fonds het best uit te voeren. 

Naam initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ H.ANDTEKENiNG 

1 A l 
Christeolv-/ 

j 

|Stëmyèi]h Hegen||| | i | i | i | j?^ |Stëmyèi]h 

| | g j | | S | | j | | t | i | | | | | m^imÊÊÊmmmm liiiliBililiiiiiiiK^^ — mgmmmmÊÊÊiÊÊimtm 
PVV — i i M l i i i i i i i i i i i i l » 
iiilliillliliM^^^^ 
SP l i l l i i i i i l l i l i i l i ^ ^ 

l i l i i i i * ^ 
ChristenUnie 

IfiSoin-ilinK^ ,— 
SGP,, 

i l l l l i l i i l l l l l l pM / 
SIHlIilïïliBliii i l l i l i^ i i l i l i l l l i i i i l l B 

l i i i i i M ^ 
||eli|p'fndlm^ 

Aldus besloten in de'opèntó^ 1^ ^iCC&fïli^6^ 

griffier/ 
voorzitte: 



5̂  P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

'^ iO'PROViNCIAUEiST/STEN' 

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

• i 

[ I PARTIJ VAN DE ARBEID 

• PUmj VOD* DE VniKIID 

• 

• SP» 
• 

• ChristenUnie 

• \ ^ ^ / S H CN (S TBDQISSr • 

D66 

Onderwerp: 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Beschikbaar stellen financiële middelen Duurzame energie en 
ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) 

Nummer Statenvoorstel: 1518068 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Overwegende dat: 
Gedeputeerde Staten voornemens zijn een subsidie van € 6,8 miljoen aan de nog op te richten 
stichting DE-on beschikbaar te stellen, wanneer deze stichting een aanvraag voor subsidie indient die 
voldoet aan de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidievoorwaarden; 
Gedeputeerde Staten, gelet op artikel 21, 22 en 23 van de concept statuten van de stichting DE-on, 
inhoudende onder meer dat de statuten van de stichting DE-on niet kunnen worden gewijzigd, de 
stichting niet kan worden ontbonden en opheffing c.q. vereffening alleen maar kan na schriftelijke 

- goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Besluiten 
Het navolgende beslispunt toe te voegen (als derde beslispunt) aan het statenvoorstel en dat als volgt luidt: 

3. De stichting DE-on te vermelden in de begrotingen en jaarrekeningen van de provincie Flevoland, 
opgenomen onder de paragraaf 'Verbonden Partijen', hetgeen inhoudt dat er, conform de geldende regels voor 
Verbonden Partijen, er een toelichting wordt gegeven over de stand van zaken op inhoudelijk en financieel 
gebied, waarbij stil gestaan wordt bij de behaalde resultaten en de te verwachte financiële en inhoudelijke 
risico's. 



Naam initiatiefnemer: H.W.E. van Vliet 

Handtekening initiatiefnemei 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM Hî MBT-EKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

pum) VOOR • { VRtpiEra ƒ! 
SP® 

' F 

r \ ) ^ ^ 

ChristenUnie 

/^T>\GROENUNKS 
\^/Znmi!EIDIXKi3T ï if 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 2> -—^ 

PvdA S — 
PVV — 3 
CDA — 
SP 3 — 
D66 — 
ChristenUnie 3 — 
GroenLinks — 
SGP 1 — 
SOPLUS 1 — 

PvdD / — 

Het amendement is: /ls/W/V)(T^ 

Aldus besloten in deoRpnbare vergadering van Provinciale Staten van 

voorzitte 

- "hi 



P R Ö y IHC\ E F.L EVO LAN B 

Artiket 81 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

• 

c n Christen- - r 

j 1 ,̂  OTOts» 

I 1 S*"?"^ * 

• 

j Onderwerp: Flevokust 

(in te vullen door griffier) 
Motie nr.: 

Agendapunt: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 

• De gemeenteraad van Lelystad op dinsdag 17 december het voorliggende voorstel van het college van B&W 
van Lelystad over Flevokust niet heeft overgenomen 

• De ontwikkeling van Flevokust van groot provinciaal belang is als het gaat om economische 
structuurversterking, werkgelegenheid en de verplaatsing van vrachtverkeer van de weg naar het water. 

• In het provinciale Omgevingsplan de locatie Flevokust ook als de ideale plek is opgenomen voor 
economische ontwikkeling, vanwege de uitstekende ontsluiting en de strategische ligging 

• De provincie Flevoland daarom een financieel aanbod heeft gedaan aan de gemeente Lelystad waarmee 
een sluitende businesscase voor het project mogelijk werd 

Aanleiding van de overwegingen, gedachten 
Overwegende dat: 

• Dat er voor bijna € 10 miljoen aan subsidies vanuit het Rijk en Europa beschikbaar zijn 

Er inmiddels een containerexploitant is gevonden die aan de slag wil op Flevokust 



• Acht lokale en regionale partijen inmiddels intentieverklaringen hebben ondertekend voor zo'n 10.000 TEU 
aan ladingsstromen op jaarbasis 

• Het voornemen van de provincie om de grond voor de realisatie van de containerterminal aan te kopen 

Spreekt uit 

• Dat het niet ontwikkelen van Flevokust juist in deze kansrijke omstandigheden een gemiste kans is 

• Dat de ontwikkeling van Flevokust een provinciale prioriteit blijft 

Verzoekt het coUege om 

• In overleg te treden met alle partijen om te onderzoeken gf er alternatieve mogelijkheden zijn. 

• De financiële middelen voor Flevokust, te weten de ZZL , de Beter Benutten en de EFRO gelden 
beschikbaar te houden 

• De mogelijkheid van alleen een containerterminal te onderzoeken en in een plan uit te werken 

• Al haar creativiteit en bestuurlijke middelen zoals een inpassingsplan te gebruiken om de ontv^kkeling 
mogelijk te maken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Joost van den Donk 

HandtekMing initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

IIIIIIIIIH ^ÊM^^^^ PvdA 
PVV 
CDA 1 1 wiam^^^ — 
SP — 
066 
ChristenUnie ^ wm^^^^^m 

isGroenbinkb / 
ISGP I I I l B i H 
SOPLUS l — 
PvdD 

.v:.:.:.:.:.:.:::.:.:.v.:::>::>.-.-.-:::: ü A.̂ yo±.:.<A.±.:.:.A<K.: >>J>>jS::>S-WjSiiWi^^ 

/ 
2'3 

De motie -s: 

AlduSibeslotensin devopenbare vergadering^van-Provinciale Staten van 

grif f ier,// x / voorzitter.: 



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

immsmm'saimm 

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

• i3 • jl3lWtBTm~] 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID | | 

• rtJCTTl VOOI cc ymipttis • D66 

• ChristenUnie 

^IAGROENUHKS 

• 

I ) Of D s m 

Onderwerp: 

Motie onvoor7iene^kosten Oostvaardersplassen 
Motie nr.: 

Agendapunt: (̂ _}_^ 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
Onderwerp Statenvoorstel: 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Constaterende dat: 
• De provincie per 1 januari 2014 het beheer over de Oostvaardersplassen overgedragen krijgt van het 

rijk, met daarbij een beheerbijdrage. 

Overwegende dat: 
• Het rijk het beheerplan nog moet afronden. 
• Provinciale Staten zelf ook invloed wil laten gelden bij de inrichting van Oostvaardersplassen. 
• Er nog een proces gaande is van nieuwe en bestaande natuur en de Oostvaardersplassen ook daar in 

passen. 
• Het onduidelijk is met welke internationale verplichtingen we te maken krijgen en we niet weten of 

die passen in het beleid van Flevoland 

Verzoeken het college 
• Alles wat in gang gezet is aangaande de overdracht van de Oostvaardersplassen te stoppen. 
• Vast te stellen wat er aangaande de Oostvaardersplassen loopt of zou kunnen gaan lopen met de 

daarbij behorende kosten. 
• Dit voor te leggen aan PS en daarover vervolgens een besluit te nemen. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Namen initiatiefnemers: J.E. Geersing, ChristenUnie, J.N. Simonse, SGP, R. Oost, CDA 

Handtekeningen initiatiefnemers: 

De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM 0NDER/1"EKENAAR HANDTEKENING 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

• 0 

SP® 
) 

ChristenUimie 

/(ï?)\GROENUMKS 0 

1 
Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS 
PvdD 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier. voorzitter. 



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

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

• • 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID ,| | 

• 

G ChristenUnie 

• 

^Jmmnmmm 

rn 50, 

• 

arrcie or 

Onderwerp: 

Motie Waterleidingbedrijf Vitens 

IVlotie nr.: ^^^^ 

Agendapunt: 
Motie vreemd aan'cfé'orde van de dag 
Onderwerp Statenvoorstel: 
l^otie vreemd aan de orde van de dag 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 

• waterleidingbedrijf Vitens, waar de provincie Flevoland mede aandeelhouder van is, besloten heeft 
de samenwerking met het Israëlische Nationale waterbedrijf Mekorot te stoppen; 

Aanleiding van de overwegingen, gedachten 
Overwegende dat: 

• Vitens heeft toegegeven dat dit besluit genomen is op politieke gronden; 
• Mekorot actief is in bezette gebieden en dat het daarom naar de mening van Vitens te gevoelig ligt 

voor verdere samenwerking; 
• het van belang is dat een bedrijf als Vitens haar kennis en kunde inzet voor Israël, alsmede aan de 

Palestijnse gebieden en Israëlische nederzettingen die daarbinnen liggen; 

Verzoeken het college 
• bij Vitens protest aan te tekenen tegen het besluit de samenwerking met Mekorot te beëindigen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Namen initiatiefnemers: F. Brouwer, ChristenUnie, J. van-Klavorcn, PW, S. Simonse, SGP, J. de Reus, WD, M. 
Luyer, CDA 

Handtekeningen initiatiefnemers: 

De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

r**» 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

njmj VOOI DE vnjHCio 

ChristenUnie 

/(0)\GROENUNKS 

StwÜuisd!)! 

50 

Stemverhouding 
.Totaal ' • - . . , , • 

Voor . Tegen Stemverhouding 
.Totaal ' • - . . , , • 

VVD " _ ; , 

^ :•• - : 
PvdA 
PVV 3 —. 

CDA • 4 .— 
SP . ; H 3 
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Christenunie ' 
GroenLinks .. • • i • 

:sGP _ l 

—- • . 
SOPLUS 
PvdD ' — - • •/ . i 

De motie is: ^ j . -

penbajjB'^rgadering van. Provinciale Staten van-


