
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: 

1580936 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 29 januari 2014 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD; gedeeltelijk) en F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), 
de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bósma: (WD), F. Boundati (PvdA),'Vy. Boutkan (PW), 
J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing: (ChristenUnie), de danies I. van Hopff: (WD), M. 
Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (P f̂̂ ('), de heren C.A. Jansen (PW), J J. van Klaveren 
(PW), C.J. Kók (PW), SJ: Kok (066), J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PW), de 
dames M; Luyer (CDA) eri J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), dé héren 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), dé damès S. Rötschéid (066) én C.J, Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse 
(SGP)i R.J.; S1epel (ChristehUn1é), :E. Sloot (PvdA) en A. Stuivehbérg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), 
de heer H.V/.E. van VUet (WD), mevrouw Y. Weijand (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) én M.J.D. Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 
Heer F. Brouwer (ChristenUnie) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Er is beiricht van verhindering ontvangen van de heer F. Brouwer (ChristenUnie). 

2. Vaststellen agenda ^ 
• Naar aanleiding van de commissie Economie & Bereikbaarheid van i 

hedenmiddag zijn drie hamerstukken aan de agenda toegevoeg'd. 
• De fractie van 50 PLUS heeft aangekondigd mondeUnge vragen té willen 

stellen over het onlangs verschenen rapport van het Sociaal Cultureel 
Planbureau over leeftijdsdiscriminatie. Deze worden behandeld onder 
agendapunt 4. 

• De fractie van PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag In met 
als onderwerp 'toepassen experimentenkader'. Deze wordt behandeld onder 
agendapunt 9. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 

3. 

Namens Provinciale Staten Is een bloemetje bezorgd bij de heer W. de 
Ruiter. 
Gedeputeerde Appelman doet een mededeling over de ontwikkelingen in het 
dossier Flevokust. 
Gedeputeerde Lodders geeft een toelichting op de door het college  
opgelegde geheimhouding ten aanzien van een mededeUng 'Procedure Raad  
van Arbitrage voor de Bouw Inzake de provincie Flevoland versus een 
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aannemingsbedrijf'. 
Besluit Provinciale Staten heeft op 16 januari van het college een geheime mededeling 

ontvangen over een Procedure bij de Raad van Arbitrage. 
De provinciewet schrijft in artikel 25 voor dat de door het college opgelegde 
geheimhouding, in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten moet 
worden bekrachtigd. 
Het college heeft ter vergadering aangegeven waarom deze Informatie geheirh is 
en tot hoelang de geheimhouding van kracht bUjft. 
De Staten hebben de door het college opgelegde geheimhouding bekraGhtigd. 

4. Vragenhalfuurtje 
50PLUS Rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over leeftijdsdiscriminatie 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Appelman. 
Toezegging .Geen. 

5. yaststéllén Lijst van ingekonrien stukken d.d. 29 januari 2014 
Besluit ; Dé Lijst van ingekomen stukken van 29 januari 2014 wordt conform voorstel 

vastgesteld. 

6. Vaststellen vèrslagen/besluitenlijstèn 
Besluit De besluiténUjst nummer 16 van Provinciale Statén van 18 december 2013 en 

de besluitenlijsten van de Opinierondeh 1 t /m 4 van 18 december 2014 worden 
conform vastgesteld. 

7. Hamerstukken 
Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 
waarvan geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen. 

0 . Partiële herziening Omgevingsplan Water 2015 
b. Definitieve besluitvorming Onttrekken aan het openbaar verkeer afrit Hogering 
c. Begroting 2014 en eenmalige extra impuls voor de visseri} 
d. Aanleg fietsknooppuntnetwerk Dronten, Lelystad en Zeewolde 
Besluit De vergadering steriit ërrnee in de genoémde bridérwerperi als haméfstük af te 

doen. •^' :^ 

8. Bespreekstukken 
Koepelnota Infrabeheérplan 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelézen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 12 november 2013, nummer 1547582, besluiten: 
In te stemmen met: 
1. De Koepelnota Integraal Infra beheerplan en daarmee akkoord te gaan met: 

a. Het eindrapport vervangingsinvesteringen waardoor de stille 
lastenproblematiek, waarvan de kosten gemiddeld circa € 6,5 min. per 
jaar bedragen, inzichtelijk is gemaakt. 

b. Het scenario verantwoord beheer & onderhoud gebaseerd op het vast 
staand beleid (strategische uitvoeringsplannen) voor een bedrag van 
circa € 14,5 min. per jaar. 
Het Invullen van de taakstelling als onderdeel van de opgaven vanuit het 
coaUtleakkoord voor een bedrag van circa € 1,3 min. per jaar. 
Introduceren van de methodiek van risicogestuurd infrabeheer als 
verbetermaatregel om beheer & onderhoud 'in control' te houden voor 
een bedrag van € 0,3 min. per jaar. 

De totale kosten van circa € 22,6 min. per jaar te dekken door: 
a. De afschrijvingstermijnen van de Infrastructurele objecten (verharding 

en kunstwerken) te verlengen met 20 jaar tot 40 jaar. 
b. De middelen voor de stille lasten van € 4,5 min, per jaar te activeren. 

c. 

d. 
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Motie 
Dictum 

Besluit motie 
Toezegging 
Besluit 

Ontwerp-besluit 

Toezegging 
Besluit 

Ontwerp-besluit 

Toezegging 
Besluit 

d. 
Ontwerp-besluit 

Amendement A 
Dictum 
Besluit 
amendement A 
Toezegging 

Besluit 

e. 
Ontwerp-besluit 

5. 

a. Het aanpassen van de financiële verordening in verband met het 
verlengen 

van de afschrijvingstermijn. 
b. Het instellen van een nieuwe reserve activering 
vervangingsinvesteringen. 
Het instellen van een vierjaren uitvoeringsprogramma en de werkwijze 
hiervan nader uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen bij de 
Zomernota 2014. 
Vaststellen van de 4^ begrotingswijziging 2014 van In totaal € 6.656.000. 

GroenLInks cs.: bermmaaisel als biomassa 
Dragen het college op: 
Met Flevolandse ondernemers en kennisinstélUngen de mogelijkheden te 
onderzoeken om Flevolancls bermmaaisél als blonriassa hoogwaardiger te 
verwerken met als resultaat mooiere bermen, kostenreduGtie en versterking van 
dé biobased economy. V . ; . 
Aangenomen rnet 31 stemmen voor eh 6 stemmen tegen. 
Geen. 
Aangenomen hiét 31 stemmen voor én 6 stemmen tegen. 

Financiële yerprdehing provincie Flevoland 2013, eerste wijziging 
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 17 december 2013, nummer 1566400^ besluiten: 
1. De 1 ̂  wijziging van de financiële verordening provincie Flevoland 2013 vast te 
stellen, conform de bijlage bij dit Statenvoorstel. 
Geen. 
Aangenomen met algemene stemmen. 

IFA 2 projectidee: Almere Kenniscentrum Talent 
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstél van Gedeputeerde Staten 
van 17 december 2013, nummer 1561210, besluiten: : ; : 
1.ln te stemmen met projectidee Almere Kenniscentrum Talent (AKt) voor IFA2 
waarna het projectidee verder kan wordt ultgewérkt tot subsidieaanyraag. Deze 
wordt vérdér afgehandéld door het collegé van Gédéputeerde Statén. 
Geen. 
Aangenomen met 36 stemmen^vpor eh ëéh stem tegen. 

IFA 2 projectidee: Reedewaard 
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 10 december 2013, nummer 1557939, besluiten: 
1. In te stemmen met projectidee Reedewaard voor IFA2 waarna het projectidee 
verder zal worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De technische 
afhandeUng daarvan zal afgehandeld worden door het college van Gedeputeerde 
Staten. 
WD, CDA en ChristenUnie: IFA 2 project Reedewaard 
n.v.t. 
Ingetrokken. 

Toegezegd wordt de Inhoud van het amendement van de WD, dat ter 
vergadering op grond van deze toezegging is ingetrokken, mee te nemen bij de 
uitwerking. 
Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 

IFA 2 projectidee: Hectare Cultuur 
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
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van 17 december 2013, nummer 1566041, besluiten: 
1. In te stemmen met projectidee Hectare Cultuur voor IFA2 waarna het 
projectidee verder zal worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De 
technische afhandeling daarvan zal afgehandeld worden door het college van 
Gedeputeerde Staten. . 

Toezegging Geen. 
Aangenomen met 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Besluit 

f- IFA 2 projectidee: Onderdoorgang A6 nr. 16 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Statén 

van 17 december 2013, nummer 1561266, besluiten: 
1. In te stemmen met het projectidee "onderdoorgang nr. 16 Aimére" in hét; 
kader van IFA. 

Toezégging Geen. 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

Toezégging Tpegezégd >/ordt bij dé définitiéve subsidiêbéschikkingën voor alle voorliggende  
viér prójectideeëh te toetsén op een sluitende exploitatie. -

Trëasurystatuut 2014 
Ontwerp-bésluit Provihciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 17 december 2013, nummer 1566448, besluiten: 
• Het Trëasurystatuut provincie Flevoland 2014 vast te stellen. 
• Het Trëasurystatuut van de provincie Flevoland (vastgesteld 7 december 

2000 en nadien gewijzigd) in te trekken. : 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe de jaarrekening te gebruikén vóór nadére 

verantwoording van het treasurybeleid en hierbij ervaringen te melden, zodat 
discussie kan worden gevoerd over de gestelde kaders. Er wordt naar gestreefd 
het deel van de jaarrekening dat deze verantwoording: beyat in jahuari/februari 
2015 aan de orde te laten komen, zodat de huidige Staténier kénhis van kan 
nemen. 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

h. AER Summerschool; verlenging lidmaatschap 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gehoord het advies van de delegatie AER-

Summerschool, besluiten: 
1. Aan Gedeputeerde Staten voor te stellen het Udmaatschap van het Summer 
School Organisatie Comité van de Assemblee van Europese Regio's (AER) met één 
jaar te verlengen. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag 
PvdA Toepassing experimentenkader langs PS 
Dictum Draagt het college op: 

• Voortaan bij het voornemen tot Toepassing van het Experimentenkader, 
Provinciale Staten te voorzien in een discussie nota waarin de wensen en 
bedenkingen van het voorgenomen collegebesluit zijn opgenomen; 

• Deze discussie nota agenderen voor de commissie Ruimte & Leefomgeving, 
zodat deze haar wensen en bedenkingen en alle andere adviezen in de 
commissievergadering kan inbrengen; 

• Pas een besluit te nemen nadat het commissieadvies is vastgesteld door 
Provinciale Staten. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met 22 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
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10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 19 februari 2014, 
griffier, voorzitter. 

Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformat1e.flevoland.nl/Documenten/beslu1tenU1sten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://staten1nformat1e.flevoland.nl/Vergaderingen 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://wvw.flevoland.nl/bestuUr-
organ1sat1e/prov1nciale_staten/vergaderingen/uitzend1ngen/. 
Een overzicht van Ingediende moties en amendementen is aan deze besluiténUjst toégevoégd. 
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Ingediende moties 
Motie Onderwerp Ingediend Fracties voor/ Aangenomen 
nr. door fractie Tegen /verworpen 
1 Koepelnota Infrabeheérplan GroenLInks WD: 9 voor Aangenomen 

(bermmaalsel als biomassa) PvdA: 6 voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor Voor: 31 
D66:4 voor Tegen: 6 
ChristenUnie: 2 
voor 
GroenLInks: 1 
voor 
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: -

Moties vreemd aan de orde van de dag 
Motie Onderwerp Ingediend Fracties voor/ Aangenomen 
nr. door fractie Tegen /verworpen 
1 Toepassen experimentenkader PvdA WD: 9 tegen Aangenomen 

(Motie vreemd aan de orde van de PvdA: 6 voor 
dag) PW: 6 voor 

CDA: 4 tegen 
SP: 3 voor Voor: 22 
066:4 voor Tegen: 14 
ChristenUnie: 2 
voor 
GroenLInks: 1 voor 
SGP: 1 tegen 
50PLUS: -
PvdD: -
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Amendementen 
Bladnummer 
7 

Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/ 
verworpen 

A. IFA 2 project Reedewaard WD, CDA en 
ChristenUnie 

n.v.t. Ingetrokken. 
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MOTIE 
Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• H • ChristenUnie Cl 

1 1 ̂  PARTIJ VAN OE ARBEID 

n ^ 
1 1 MKHI vooa M vaQKtn 

• SP« U>3 /^7)lQR0EHLIMKS 
^ ^ V ^ j ^ au m DE iDsunasT CU 1 1 ̂  PARTIJ VAN OE ARBEID 

n ^ 
1 1 MKHI vooa M vaQKtn 

Onderwerp 

Motie nr 

Agendapunt 

Onderwerp Statenvoorstel 

Nummer Statenvoorstel 

Hoogwaardige verwerking van bermgras 

8a 

Koepelnota Infrabeheérplan 

1547582 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 29 januari 2014 

Constaterende dat: 
Provinciale wegbermen wordt voor 1/4 verpacht, 1/3 gemaaid & afgevoerd en de rest geklepeld; 
Klepelen geeft geen fraai beeld en veroorzaakt zachte bermen (veiligheidsrisico voor auto's); 
Composteren van bermgras kost veel geld; 
Compostering een laagwaardige verwerking van biomassa is; 
De biodiversiteit van de rrieeste wegbermen in Flevoland erg laag is; 
Ecologisch beheerde bermen grotere biodiversiteit hebben en er fraai uit zien. 

Overwegende dat: 
Voor biomassa verwerkers bermgras een waardevolle groene grondstof is voor o.a. vezels, productie biogas en 
bio chemicaliën; 
Hoogwaardiger benutting van bermgras in Flevoland de biobased economy versterkt; 
Met hoogwaardiger benutting van bermgras de kosten van compostering kunt besparen; 
Maaien & afvoeren in plaats van klepelen zorgt voor mooiere bermen en meer biodiversiteit; 

Dragen het college op: 
Met Flevolandse ondememers en kennisinstellingen de mogelijkheden te onderzoeken om Flevolands 
bermmaaisel als biomassa hoogwaardiger te verwerken met als resultaat mooiere bermen, kosten reductie en 
v^^erking van de biobased economy. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S.Miske, GroenLinks 

Handtekeninglbitiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ 

' PARTIJ VAN DE ARBEID 

nutiq VOO» oc VM|H»O 

SP, 
D66 

ChristenyiniD® 

M f / \ GROENLINKS 
ZDIDIDZTOBCDEIST 

sa 

NAAM ONDERTEKENAAR 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

WD O — 
PvdA t — 
PW — 
CDA l i — 
SP S 
D66 u — 
ChristenUnie — 
GroenLinks 1 — 
SGP f — 
50PLUS 1 
PvdD — 

De motie is: 
— 1 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van / ^'•i^k^^ <^^^^ 

griffier, voorzitti 

U 

J 

ll 



P R O V I N C I E FLEVOLAND: 

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

D ® l _ - G C h r i s t e n - , ' i ' O i 

sTt -̂m r—• I—I CKom <—i 

O n d e r w e r p : Toepass ing Expe r imen tenkade r langs PS 

(in te vullen door griff ier) 
Mot ie nr . : ^ 

Agendapunt: g^etf Q 

U 
Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 29 januari 2014 

Constaterende dat : 
• Reeds diverse voorstellen ingediend zijn om het experimentenkader toe te passen; 
• De besluitvorming en het advies niet geagendeerd wordt op de Statenvergaderingen; 
• PS haar wensen en bedenkingen alleen kunnen uitspreken in de commissie; 

Overwegende dat : 

• Het aan PS is hoe zij haar wensen en bedenkingen kenbaar wil maken; 

Draagt het col lege op : 
• Voortaan bij het voornemen tot Toepassing van het Experimentenkader, PS te 

voorzien in een discussie nota waarin de wensen en bedenkingen van het 
voorgenomen collegebesluit zijn opgenomen; 

• Deze discussie nota agenderen voor de commissie Ruimte en Leefomgeving, zodat 
deze haar wensen en bedenkingen en alle andere adviezen in de 
commissievergadering kan inbrengen; 

• Pas een besluit te nemen nadat het commissieadvies is vastgesteld door Provinciale 
Staten. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Peter Pels 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING , ^ 

^ 

Chr is tenUnie 
< 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

;'vD 
PvdA « I B i l ^ S l l l l 
PVV I l i i ^ l l l ^ M l M i i i i i i i iM^^ 
CDA 

D66 u lllilllilllilllH 
ChristenUnie • l l i l i i i l i i l i M Pifl'iflliiB 
Groenlinks 
SGP lilllllBHi^BHIiiliiliil^^^^ 
50PLUS l i i l i l l i i l iS l i l l l i l l l l iH 
liiiiiiiiiiiii^^^^^ iiiiiiliiiiiiiiiiiiiilH^ 

l i i l B H I l l l l i i i ™ ^ ^ i l i i i l M 
De motie is: i i l i i i i i i i i i H H i V i i K i l i S 

Aldus besloten^tf^'de openbarg: 

: griffier,'. 

,adering.van Provinciale Staten van 

:<; voorzitter; 
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• ChristenUnie • 50| 

1 1 PARTIJ VAN DE ARBEID • SP« 1 1 l^f>tOROENUNKS 
• 

1 j Maî  voot M vttjttitö 1 1 imm̂ î̂^̂^ j 1 ^ ^ ^ ^ £ E J ^ ^ SwefwTBWüa 

Onderwerp: 

(in te vullen door griffier) 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 8d 

Onderwerp Statenvoorstel: IFA2 - projectidee Reedewaard 

Nummer Statenvoorstel: 1560715 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 29 januari 2014 

Overwegende dat: 
Gedeputeerde Staten voornemens zijn het projectidee Reedewaard verder uit te werken tot een 
subsidieaanvraag, waarmee met IFA2 gelden een woon- zorg voorziening in Almere- Haven 
gerealiseerd wordt die voornamelijk gericht is op dementerenden. 
De technische afhandeling daarvan afgehandeld zal worden door Gedeputeerde Staten 

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

Bij de technische afhandeling van de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten zal rekening gehouden 
worden met het navolgende voor de subsidieaanvraag en subsidiebeschikking. De voorgestelde financierings
constructie van de aangevraagde IFA2 gelden zal als volgt beschikbaar gesteld worden: 

1) Een achtergestelde lening van € 750.000,-, waardoor aan de vereiste 30% norm van de bankier (ASN) voldaan 
wordt; 

2) Een lening van € 1.500.000,- die revolverend ingezet kan worden ook voor nieuwe projecten, zowel in 
Almere als in overige gemeenten in de provincie Flevoland; 

3) De lening (subsidie) wordt niet alleen verstrekt aan de nog op te richten Stichting Thuishaven, maar 
gezamenlijk aan deze nog op te richten stichting en de nog op te richten besloten vennootschappen 
Reedewaard Vastgoed B.V. en Reedewaard Facility Zorg en Care B.V.; 



4) Het revolverend inzetten van deze IFA gelden in de toekomst zal vooraf getoetst worden door de Raad van 
Toezicht van de stichting Thuishaven, de gemeente Almere en de provincie Flevoland. 

Naam initiatiefnemer: H.W.E. van Vliet 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HAjslO-XEKENlNG 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

pun-i VOOR OE vnipma 

(\\. L^o 
( — ' 

ChristenOiniD® 

U ' 
^ 1 I I 

w 
Stèrnvérhpuding 
Totaal 

Voor Tegen Stèrnvérhpuding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristêhUhie 
GroenLinks 
SGP 
50PLUS 
PvdD 

Het amendement is: 

griffier, 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 2^ jCiA^i^^f ^01^ 

voorzitter, 


