PROVINCIE FLEVOLAND

B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
1588571

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 19 februari 2014

Aanwezig:

Voorzitter: De heer A. Stuivenberg
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren
E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PW), F. Brouwer
(Christenunie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff
(VVD), M. Jonker-Waterlander (WD) en l.B. Joosse (PW), de heren C.A. Jansen (PVV), J.J. van
Klaveren (PW), C.J. Kok (PW), S.J. Kok (D66), J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland
(PW), mevrouw M. Luyer (CDA), 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 (VVD) 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) en E. Sloot (PvdA), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (WD),
mevrouw Y. Weijand (WD) en de heer J. van Wieren (CDA)
Statengriffier: M e v r o u w 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:

L. Verbeek (CdK) en mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD)

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

2. Vaststellen agenda
•
Er zijn geen hamerstukken, uit de commissies.
•
De fracties van PW, SGP en SP hebben aangekondigd mondelinge vragen te
willen stellen over respectievelijk 'Flevokust', 'Natura 2000 Beheersplan
Oostvaardersplassen' en 'Buslijn 141'. Deze worden behandeld onder
agendapunt 4.
•
De fracties van de PW en SGP kondigen aan een motie vreemd aan de orde
van de dag in te willen dienen met als onderwerp respectievelijk 'bijeen
roepen aandeelhoudersvergadering Vitens' en 'Natura 2000 Beheersplan
Oostvaardersplassen'. De SGP geeft aan dat zij deze motie alleen zal
indienen indien de beantwoording van de mondelinge vraag ten aanzien van
dit onderwerp, niet naar haar tevredenheid is.
De moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld onder
agendapunt 9.
Besluit
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededelingen
1.

Gedeputeerde Appelman doet een mededeling over een eerder verzonden
geheime mededeling betreffende de afdoening van een toezegging over een
koopovereenkomst bij een particu lier.
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Besluit

2. Gedeputeerde Appelman komt kort terug op hetgeen besproken is over de
Flevokust in de commissie Economie & Bereikbaarheid van hedenmiddag.
3. Gedeputeerde Witteman heeft een mededeling over het meest recente
overleg van het college van Gedeputeerde Staten met de Minister van
Binnenlandse Zaken/het Kabinet.
4. Bij stemming zal de voorzitter de heer Stuivenberg geacht te hebben mee te
stemmen met zijn fractie.
1. Mededeling 1: Provinciale Staten hebben op 5 februari 2014 van het college
een geheime mededeling ontvangen over de afdoening van een toezegging
van gedeputeerde Appelman over een koopovereenkomst bij een particulier.
De provinciewet schrijft in artikel 25 voor dat de door het coUege opgelegde
geheimhouding, in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten moet
worden bekrachtigd. Het college heeft ter vergadering aangegeven waarom
deze informatie geheim is en tot hoelang de geheimhouding van kracht blijft.
De Staten hebben de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigd.
2. Mededelingen 2, 3. en 4 worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vragenhalfuurtje
PW
Flevokust
Portefeuillehouder Appelman.
Beantwoording
Toezegging
Geen.
SGP
Beantwoording
Toezegging

Natura 2000 Beheersplan Oostvaardersplassen
Portefeuillehouder Gijsberts.
Geen.

SP
Beantwoording
Toezegging

6us/;jn 141
Portefeuillehouder Lodders.
De gedeputeerde zegt toe na te gaan wat het huidige actuele beeld van klachten
is over de genoemde buslijnen (141 en 641) aan de hand van de logboeken.
Dit omdat er momenteel verschillende beelden worden geschetst.
Bij de wethouder van de gemeente Noordoostpolder wordt navraag gedaan naar
zijn ervaringen met het voorenstaande.
De gedeputeerde gaat in gesprek met de provincie Overijssel over het doorzetten
van buslijn 141 van Kampen naar Zwolle
De gedeputeerde zal hier op korte termijn over terugkoppelen.

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 19 februari 2014
De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
Besluit
6. Vaststellen besluitenlijsten van 29 januari 2014
Besluit

De besluitenlijst van Provinciale Staten van 29 januari 2014 wordt conform
vastgesteld.

7. Hamerstukken
Geen.
8. Bespreekstukken
Bestuursovereenkomst RRAAM
a.
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 17 december 2013, nummer 1564591, besluiten:
1. Kennis te nemen van de door het Rijk vastgestelde Rijksstructuurvisie
Amsterdam-Almere- Markermeer;
2. De Bestuursovereenkomst RRA/^M goed te keuren en
3. De Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 goed te keuren.
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Toezegging
Amendement A.
Dictum

Besluit •
amendement A.
Besluit,
inclusief
amendement A.

Er komt voor de zomervakantie in de commissie Economie & Bereikbaarheid een
presentatie over de spoorontwikkelingen waaronder het goederenvervoer.
CDA en cs.: Bestuursovereenkomst RRAAM
Besluiten:
De tekst van beslispunt 2: 'De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren' te
vervangen door:
'De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren, met die verstande dat de
IJmeerverbinding als stip op de horizon mag worden gelezen als
voorkeursalternatief'
En toe te voegen het beslispunt 4:
'De Gedeputeerde Staten op te dragen bij de uitwerking van de
bestuursovereenkomst de lezing van beslispunt 2 , die gesteund wordt door de
minister, uit te dragen.'
Door de fractie van de VVD is een stemverklaring afgelegd.
Aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem tegen.
1 .Kennis te nemen van de door het Rijk vastgestelde Rijksstructuurvisie
Amsterdam-Almere- Markermeer;
2. De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren, met dien verstande dat de
IJmeerverbinding als stip op de horizon mag worden gelezen als
voorkeursalternatief;
3. Gedeputeerde Staten op te dragen bij de uitwerking van de
Bestuursovereenkomst de lezing van beslispunt 2, die gesteund wordt door de
Minister, uit te dragen.
Door de fractie van de PVV is een stemverklaring afgelegd.
Aangenomen met algemene stemmen.

b.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Amendement B.
Besluit
amendement B.
Besluit

Ontwikkeling Flevokust -start ruimtelijke procedure
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 21 januari 2014, nummer 15742361588571, besluiten:
1. In te stemmen met het doen van een kennisgeving dat wordt onderzocht of tot
optimalisatie van de plannen voor Flevokust kan worden gekomen en dat in dat
kader wordt gestart met de procedure om de ontwikkeling van Flevokust te
Lelystad als haven- en industrieterrein mogelijk te maken. Die kennisgeving heeft
betrekking op het opstellen van een planologisch-juridisch kader en een
Milieueffectrappprt voor dat planologisch-juridisch kader, de benodigde
vergunningen en zo nodig het verleggen van de dijk (primaire waterkering)
waarbij:
a. ter inzage worden gelegd:
- uitgangspuntennotitie planologisch-juridisch kader Flevokust,
- notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust,
- inventarisatie zorgen en aandachtspunten rond Flevokust uit de omgeving.
b. de periode tot het geven van reactie op 4 weken wordt gesteld;
c. gemeld wordt dat de Commissie MER om advies wordt gevraagd in de fase van
het ontwerp;
2. Betrokkenen te informeren.
Geen.
D66: Ontwikkeling Flevokust - start ruimtelijke ontwikkeling
Door de fractie van de PVV is een stemverklaring afgelegd.
Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
Door de fractie van D66 is een stemverklaring afgelegd.
Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

9. Motie vreemd aan de orde van de dag
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PW en CS.
Dictum

Toezegging
Besluit

SGP en CS.
Toezegging

Besluit

Bijeenroepen aandeelhoudersvergadering Waterleidingbedrijf Vitens
Dragen het college op:
• Conform artikel 36.2 van de statuten van Vitens, samen met andere
provincies en gemeenten waar een motie van soortgelijke strekking is
aangenomen een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen en
• Tijdens deze aandeelhoudersvergadering de mening van de meerderheid van
Provinciale Staten van Flevoland te verkondigen.
Geen.
Er vindt een hoofdelijke stemming plaats.
Aangenomen met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Natura 2000 Beheerplan Oostvaardersplassen
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe:
•
Dat Provinciale Staten op een politiek moment kennis kunnen nemen van de
visie van Gedeputeerde Staten yoor de bijeenkomst van de stuurgroep in
april;
•
Dat de visie van de meerderheid van Provinciale Staten wordt verwoord in de
bijeenkomst van de stuurgroep en
•
Dat Gedeputeerde Staten in overleg met de griffie kijkt naar een geschikt
moment voor politieke beraadslaging tussen de informatiemiddag van 26
maart en de bijeenkomst van de stuurgroep in april.
Ingetrokken.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.47 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 maart 2014,
griffier,
^
voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op:
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://vAvw.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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Ingediende moties vreemd aan de orde van de dag
Motie
nr.
1.

2.

Onderwerp
Bijeenroepen
aandeelhoudersvergadering
Waterleidingbedrijf Vitens

Natura 2000 Beheerplan
Oostvaardersplassen

ingediend door
fractie
PVV,
ChristenUnie,
CDA en SGP

SGP, D66,
ChristenUnie en
SP

Fracties voor/
tegen
Hoofdelijke
stemming

Aangenomen
/verworpen
Aangenomen
Voor: 21
Tegen: 16
Ingetrokken

Amendementen
6/odnummer

6

Ingediende amendementen
Amendement
nr.

Onderwerp

Ingediend door
fractie

Fracties voor/
tegen

A.

Bestuursovereenkomst
RRAAM

CDA, Pvda, SP,
D66, ChristenUnie,
SGP, SOPLUS en
PvdD

VVD: 8 voor
PvdA: 6 voor
ChristenUnie:3 voor
CDA: 4 voor
SGP: 1 voor
PVV: 6 voor
SP: 3 voor
D66:4 voor
GroenLinks: 1 tegen
50PLUS: 1 voor
PvdD: 1 voor

B.

Ontwikkeling Flevokust
- start ruimtelijke
ontwikkeling

D66

Aangenomen
/
verworpen
Aangenomen

Voor: 37
Tegen: 1

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

Christen

n#
^^^^
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•

ARSEm

lAn^i; v:>:;fl w vnj>«(»

Onderwerp:
Motie bijeenroepen aandeelhoudersvergadering Waterleidingbedrijf Vitens
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 0
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;
artikel 36.2 van de statuten van Vitens voorziet in de mogelijkheid een aandeelhoudersvergadering
bijeen te roepen indien een deel van de aandeelhouders daarom vraagt.
Aanleiding van de overwegingen, gedachten

Overwegende dat:
•
Vitens heeft toegegeven dat dit besluit genomen is op politieke gronden;
•
het van belang is dat een bedrijf als Vitens haar kennis en kunde inzet voor het betrokken gebied.
Véhéwwkun het college o p
•
•

Conform artikel 36.2 van de statuten van Vitens, samen met andere provincies en gemeenten waar een
motie van soortgelijke strekking is aangenomen een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen;
tijdens deze aandeelhoudersvergadering de mening van de meerderheid van Provinciale Staten van
Flevoland te verkondigen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Namen initiatiefnemers: F. Brouwer, Christenllhlie.'P.A. Jansen, P W , S. Simonse, SGP, J. de Reus, W D , W.
CDA
/"^
Handtekeningen initiatiefnemers:
De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

^
^

PAÏITM VAM D£

HANDTEKENING,,-—

m

kmm^

./

••

m

Christen .

E M
1 ^

Stemverhouding
Totaal

Voor

Tegen

VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
ChristenUnie
GroenLinks
SGP
SOPLUS
PvdD
De motie is:

Aldus beslolién i "
griffier,

m,

m!r}..iffn..
épenbare^vergadering van Provinciale Staten van . i ï j

j''^'^^^^''
voorzitter,

Boode-Groot Nibbelink, F.

820320

Boshuijzen, E.G.

820030

X
X

820220
Boundati, F.

820050

Boutkan, W.

820310

Brouwer, F.

820340

Donk, J.J.T.M. van den

820150

10 Geersing, J.E.

820120

11 Hooff, I. van

820250

12 Jansen, C.A.

820300

13 Jonker-Waterlander, M.

820400

14 Joosse, l.B.

8202010

15 Klaveren, J.J. van

820040

16 Kok, C.J.

820330

17 Kok, S.J.

820140

18 Kramer, J.

820060

19 Kunst, E.F.

820290

20 Laagland G.

820010

21 Luyer, M.

920200

22

820270

23 Miske, S.

820390

24 Oost, R.T.

820430

25

820110

Pels, P.T.J.

X
X
X
X
X

X

X
X
X

64

30 Rötscheid, 8.

820470

64

31 Schotman, C.J.

820070

82

32 Siepel, R.J.

820360

72

33 Simonse, J.N.

820160

52

34 Sloot, E.

820350

72

35 Stuivenberg, A.

820180

64

36 Verbeek, 8.

820170

76

37 Vliet, H.W.E. van

820230

60

38 Weijand, Y.

820440

60

39 Wieren, J. van

820190

88

40

71

Subtotaal

56

Totaal

79

X
51

X
X
X

X

58
10
60

X

39
72

X

GESLOTEN MET
DE GRIFFIER

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

r
1^ J

PASTij VAK ai> A«Bma

Clirist€.--".

u

•

u
Onderwerp: Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen
(in te vullen door griffier)

Motie nr.:
Agendapunt

• (3

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 19 februari 2014
Constaterende dat:
er momenteel voorbereidingen plaatsvinden om tot een concept natura 2000 beheerplan te komen;
volgens artikel 19b van de Natuurbeschermingswet beheerplannen alleen worden vastgesteld na overleg met
besturen van provincies, gemeenten en waterschappen op het grondgebied waarvan die beheerplannen betrekking
hebben;
dat het college heeft toegezegd dat er een informatiemiddag zal plaatsvinden op 26 maart;
Overwegende dat:
provinciale staten meerdere malen aangegeven hebben betrokken te willen worden bij de totstandkoming van dit
plan;
Dragen het college op :
de inzet van het college in de stuurgroep van betrokken overheden aan PS ter goedkeuring voor te leggen

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S. Simonse (fractie SGB^?

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

PASTSJ V A N OE A ü B g »

CA. '^A/A/UJ

^ _j^^lm=^=-

CD

^

ïte

ChristenUnie
\

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

t.«.fW»ft«f,.

50j

Stemverhouding
Totaal

iVoorii;

Tegen

VVD

liiiiiilÉ^^^^
ChristenUnie
Groenlinks
50PLÜS
PvdD
De motie is:

Aldus besloten Jn de operjb^ce-v^rgadering yan Provinciale Staten van
griffier,

üivoorzitter;
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Ingediend door:

•
I

I

•

Chrlstenl

•

PAKTSJ VAN O£ AMESD

•
•

•

Onderwerp:
(in te vullen door griffier)

Amendement nr.:

/ y.

[n.

Agendapunt: 8A
Onderwerp Statenvoorstel: Bestuursovereenkomst RRAAM en Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0
Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op

Wijzigen ontwerpbesluit

Besluiten,
De tekst van beslispunt 2: 'De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren' te vervangen door:

'De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren, met die verstande dat de IJmeerverbinding als stip op de
horizon mag worden gelezen als voorkeursalternatief

En toe te voegen het beslispunt 4:
'De Gedeputeerde Staten op te dragen bij de uitwerking van de bestuursovereenkomst de lezing van beslispunt
2 , die gesteund wordt door de minister, uit te dragen.'

Toelichting:
Na het gereedkomen van de bestuursovereenkomst is op 6 november 2013 door de Tweede Kamer de motie
aanvaard van de parlementsleden Albert de Vries (PvdA) en Van Veldhoven (D'66).
De Tweede Kamer heeft daarin uitgesproken dat de 'IJmeerverbinding als voorkeursalternatief zal worden
uitgewerkt zodra er 25.000 woningen In Almere zijn toegevoegd en er reëel zicht Is op de beoogde
hoogstedelijke ontwikkeling van Almere Pampus'. Met het aanvaarden van de motie Is de Hollandse brug
variant gedegradeerd tot 'terugvaloptie' voor het geval de 'verstedelijking zich anders zal voordoen' (In de
woorden van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus bij de aanvaarding van de motie). De minister
heeft verklaard dat de IJmeerverbinding als stip op de horizon gelezen mag worden als 'voorkeursalternatief.
In de Bestuursovereenkomst staat de Hollandse brug nog als alternatief voor de IJmeerverbinding.

Naam initiatiefnemer: C.J. Schotman, CDA

Handtekening initiatiefnemer:

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement Vi'ordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM

IJ VAN oe Aesem

Christen^

Stom"C\-'ir.j.,|--ir,

Voor

Ti-f,-c>n

i

-—
—

Totaal

PvdA
PVV
'.T).'.
SP

3

•—
—
.•

1D66
Chr .j.'.'nU'iio
GiooiiLifik-j

3
—

SGP

—

:;CPl US

PvdD
i l e t a;iicnct- nv'nT. l i :

1

—

o^^r^ü/Yu,)

rré/- ,5? .'^kyn/m

/
Aldus beslAten
griffier,/

vergadering van Provinciale Staten van

en ^Z/COPA^
^

f'c

3c
voofzitter,:
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Ingediend door:

-li
I

I

•

•

Christenüi

3 i
mi'

•

P A M ! j VAM os AfïSEicj

•

Onderwerp:
(in te vullen door griffier) ^°^;::?v.

Amendement

nr.:

( Is

)

Agendapunt: Tz.
Onderwerp Statenvoorstel: Ontwikkeling Flevokust - start ruimtelijke procedure
Nummer Statenvoorstel: 1574236
Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op
Besluiten
1. De tekst van beslispunt 1b, zijnde "... op 4 weken wordt gesteld;" te vervangen door "... op 8 weken wordt
gesteld;"
Toelichting:
Een termijn van 4 weken betekent dat de reactietermijn enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen
sluit, met een langere termijn van 8 weken wordt de gemeenteraad in nieuwe samenstelling in staat gesteld
een reactie vast te stellen.

Naam initiatiefnemer:

Michiel Rijsberman, D66

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement vrardt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM

HANDTEKENING

'mtf
Chrlsteni

Stemverhouding

Voor

Togen

IIBlIi^^^BiHliilBliiliilB^^^

PW
CDA

3

SP
iD66
ChristenUnie
Gtoc^n. ini<':
SCP

/

1
1

bCPLUS
3-dD

/O

Het amendement is:

£A

Aldus beslofen in de^openbare vergadering van Provinciale Staten van

/

griffier,
<oc>czitter,

