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Registratienummer: 

1608290 

Besluitenlijst van Provindale Staten van Flevoland van 16 april 2014 

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

Voorts aanv/ezig de leden van hiet college van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (WD), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

Afwezig met kennisgeving: 
De heer J.J. van Klaveren (PVV) en mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer J.J. van Klaveren (PW) en 
mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD). : 

2. Vaststellen agenda 
• De fractie van de SP heeft een verzoek tot interpellatie ingediend. Deze 

wordt behandeld onder agendapunt 6. 
• De fracties van CDA, SP en 50PLUS hebben aangekondigd mondelinge vragen 

te willen stellen over respectievelijk 'NAK pootgoed Emmeloord', 'OV 
oplaadpunten', 'Luchthaven Lelystad' en 'Vriendschapsrelatie met het 
district Dmitroff'. Deze worden behandeld onder agendapunt 7. 

• Naar aanleiding van de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid is 
hedenmiddag één hamerstuk aan de agenda toegevoegd. 

• De fractie van de SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met 
als onderwerp 'Afwijzigingsbesluit subsidie Dutch Match Cup Lelystad'. Deze 
wordt behandeld onder agendapunt 12. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Benoeming burgerlid 
Besluit De heer M.W. Wiegertjes is benoemd tot burgerlid voor de PvdA. 

4. Wijziging samenstelling Statencommissies 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het presidium van 8 

april 2014, nummer 1604524, besluiten: 
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1. Namens de fractie InwonersBelang, het statenlid de heer G. Laagland te 
benoemen in de Statencommissies Bestuur & Samenleving, Ruimte & 
Leefomgeving en Economie & Bereikbaarheid; 
2. Namens de PvdA-fractie, het burgerlid de heer M.W. Wiegertjes te benoemen 
in de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving en 
3. De benoeming van Statenlid de heer Pels, namens de PvdA-fractie, in te 
trekken als lid van de commissie Ruimte & Leefomgeving. 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

5. Mededelingen 
Gedeputeerde 
Witteman 

De gedeputeerde doet een mededeling n.a.v. de bespreking met het kabinet  
inzake de noordvleugelprovincie. -

6. Interpellatie 'Afwijzingsbesluit subsidie Dutch Match Cup Lelystad' (SP) 
Besluit Het debat is voor de fractie SP aanleiding om een motie vreemd aan de orde van 

de dag aan te kondigen. 

7. Vragenhalfuurtje 
CDA NAK Pootgoed Emmeloord 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Appelman 
Toezegging nvt 

SP OV oplaadpunten 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Lodders 
Toezegging nvt 

SOPLUS Luchthaven Lelystad 
Beantwoording Portefeuillehouder Lodders 
Toezegging nvt 

SOPLUS Vriendschapsrelatie met het District Dmitroff 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Verbeek 
Toezegging nvt 

8. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken van 16 april 2014 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken van 16 april 2014 wordt vastgesteld. 

9. Vaststellen Besluitenlijst van 26 maart 2014 
Besluit De Besluitenlijst van Provinciale Staten van 26 maart 2014 wordt vastgesteld. 

10. Bespreekstukken 
0. Verordening Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris der Koning 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 10 

maart 2014, nummer 1584708, besluiten: 
1. Vast te stellen de Verordening op de Vertrouwenscommissie Flevoland 2014; 
2. In te stellen een vertrouwenscommissie belast met de herbenoeming van de 
commissaris van de Koning van de Provincie Flevoland; 
3. De vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen: 
- voorzitter: de heer J. de Reus (VVD); 
- plaatsvervangend voorzitter: de heer A. Stuivenberg (SP, vice-voorzitter 

Provinciale Staten) en 
- leden: de heer P. Pels (PvdA) , mevrouw M. Luyer (CDA) , de heer M. Rijsberman 

(D66) en mevrouw M. Bax (PvdD;) 
4. Als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen gedeputeerde J. 

Lodders. 
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5. De 'profielschets commissaris van de Koning' zoals vastgesteld in de 
Provinciale Statenvergadering van 21 mei 2008 het toetsingskader te laten 
vormen waaraan de vertrouwenscommissie het functioneren van de Commissaris 
toetst. 
6. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door middel van 
bijgevoegde brief met kenmerk 1590612 te informeren over de besluiten onder 1 
tot en met 5. ' 

Toezegging nvt 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

Keuze voorkeursvariant ontwikkeling Flevokust 
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 25 maart 2014, nummer 1597333, besluiten: 
1. In te stemmen met variant 4 - een buitendijkse overslagterminal met 
binnendijks (nat) bedrijventerrein - als voorkeursvariant en deze variant verder 
te onderzoeken en uit te werken tot een financieel haalbaar 
inpassingsplan/bestemmingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage 
(MER). : 

Ontwerp-besluit 

Toezegging nvt 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

c. Zeef 1 programma Nieuwe Natuur in Flevoland 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 11 maart 2014, nummer 1593018, besluiten: 
1. Kennis te nemen van de 78 projectideeën Nieuwe Natuur die zijn ingediend; 
2. Kennis te nemen van de ontvangen reflecties van externe deskundigen; 
3. In te stemmen met de 78 beoordelingsrapporten die op basis van deze 
projectideeën en reflecties zijn opgesteld; 
4. In te stemmen met de toedeling van elk van deze 78 projectideeën in één van 
de volgende vijf categorieën: 

A. Het projectidee past binnen het programma Nieuwe Natuur en 
verdient het verder te worden uitgewerkt: de projectideeën NFL01, 
NFL03, NFL04, NFL09, NFL10, NFL13, NFL14, NFL15, NFL16, OFL01, 
OFL02, OFL04, OFL05, 0FL11, 0FL12, 0FL13, 0FL16, ZFL06, ZFL11, 
ZFL12, ZFL14, ZFL16, ZFL17, ZFL18, ZFL19, ZFL23 en ZFL24; 
B. Het projectidee betreft een vorm van agrarisch natuurbeheer. Uit een 
verdere uitwerking moet duidelijk worden of (geheel of gedeeltelijk) 
sprake is van een bestemming als natuur (met agrarisch medegebruik) of 
dat de agrarische hoofdbestemming behouden blijft. De provincie moet 
bij zeef 2 een besluit nemen in welke mate financiering van dit soort 
projectideeën vanuit het programma Nieuwe Natuur mogelijk is, dan wel 
dat deze projectideeën op financiering langs andere weg (bv. GLB) zijn 
aangewezen: de projectideeën NFL05, NFL06, NFL07, NFL08, NFL12, 
OFL06, OFL07, OFL10, 0FL15, OFL20, ZFL03, ZFL07, ZFL08, ZFL10, 
ZFL25, ZFL26 en LO07; 
C. Het projectidee heeft geen betrekking op nieuwe natuur. Niettemin is 
het idee waardevolle 'bijvangst'. In het vervolg kan worden bezien of het 
idee langs andere weg dan het programma Nieuwe Natuur toch 
gerealiseerd kan worden: de projectideeën NFL11, OFL03, OFL09, 0FL17, 
0FL18, 0FL19, ZFL05, ZFL13, ZFL15, ZFL20, ZFL21, ZFL22, ZFL28 en 
LOI 2; 
D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een 
locatie-ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het 
concept als onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd 
projectidee gerealiseerd kan worden: de projectideeën NFL02, OFL08, 
ZFL02, ZFL27, LOOI, LO02, LO03, L004, L005, LOI O, L011, LOI 3, LOI 4 
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en LOI5; 
E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of 
in provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: de 
projectideeën 0FL14, ZFL01, ZFL04, LO06, LO08 en LO09; 

5. In te stemmen met de sluitingstermijn voor de indiening van de uitgewerkte 
projectideeën op 31 augustus 2014. 

Amendement A VVD c.s.: Zeef 1 Nieuwe Natuur 
Dictum De tekst van beslispunt 4D, zijnde: 

'E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in 
provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: 
projectideeën 0FL14, ZFL01 ZFL04, L008 en L009' te vervangen door: 
'E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in 
provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: de 
projectideeën 0FL14, ZFL01 ZFL04, L008 en L009'/ 
De tekst van beslispunt 4D, zijnde: 
'D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie
ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het concept als 
onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee gerealiseerd kan 
worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LOOI, L002, L003, L004, 
LO05, LO10, L011, LOI3, LOI4 en LOI 5' vervangen door: 
'D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie
ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het concept als 
onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee gerealiseerd kan 
worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LOOI, L002, LO03, LO04, 
L005, LO08, LO10, L011, LOI3, L014en LOI5'. 
Toevoegen: 
'Beslispunt 6. Versneld tot een verdere indikking van projecten te komen waarbij 
de resultaten van deze indikking zullen worden voorgesteld tijdens de commissie 
Ruimte en Leefomgeving d.d. 16 juni 2014.' 

Besluit 
amendement A 

Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Toezegging nvt 
Besluit voorstel Aangenomen met 36 stemmen voor en 1 stem tegen. 

d. Startnotitie Vitaal Platteland 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 4 maart 2014, nummer 1580087, besluiten: 
1. De Startnotitie Vitaal Platteland vast te stellen. 

Amendement B SP: Startnotitie Vitaal Platteland 
Dictum Toevoegen onder punt 1.6. Focus op ruimtelijk economische vraagstukken van de 

startnotitie de zin: 
'De leefbaarheid en de versterking van de woonkernen in relatie tot de 
ruimtelijk-economische vraagstukken aan de onderwerpen toe te voegen.' 

Besluit 
amendement B 

Aangenomen met algemene stemmen. 

Amendement C PvdD en SGP 
Besluit 
amendement C 

Verworpen. 

Toezegging nvt 
Besluit voorstel Aangenomen met algemene stemmen. 

e. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 1 april 2014, nummer 1597878, besluiten: 
1. Kennis te hebben genomen van de voorgenomen verkoop van aandelen Attero 
en in staat te zijn geweest wensen en bedenkingen kenbaar te maken omtrent 
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deze aandelenverkoop. 
Toezegging nvt 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

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

0. Heroverwegen veiligheidsnorm Knardijk 
b. Begrotingswijziging aanvullende procesgelden Flevokust 
Besluit De vergadering stemt ermee in de genoemde onderwerpen conform af te doen. 

12. Motie vreemd aan de orde van de dag 
SP Afwijzing aanvraag om subsidie Dutch Match Cup Lelystad 
Besluit Door de fracties van CDA en SGP zijn stemverklaringen afgelegd. 

De motie is verworpen, met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.29 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2014 
Statengriffier, voorzitter, 

Verbeek 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://wvw.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/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 Onderwerp Ingediend door Fracties voor/ Aangenomen 
nr. fractie tegen /verworpen 
1. Afwijzing aanvraag om SP VVD: 8 tegen Verworpen 

subsidie Dutch Match Cup PvdA: 6 tegen 
Lelystad ChristenUnie: 3 tegen 

CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PVV: 4 tegen 
SP: 3 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
50PLUS:1 voor 
PvdD:1 voor Voor: 6 
Inwonersbelang: 1 voor Tegen:31 
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Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/verworpen 

A. Zeef 1 programma 
Nieuwe Natuur in 
Flevoland 

VVD, PvdA, 
ChristenUnie 
en CDA 

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

Aangenomen 

Voor: 31 
Tegen: 6 

B. Startnotitie Vitaal 
Platteland 

SP WD: 8 voor 
PvdA: 6 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 voor 
PVV: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
Inwonersbelang: 1 voor 

Aangenomen 

Voor: 37 
Tegen: 0 

C. Startnotitie Vitaal 
Platteland 

PvdD, SGP VVD: 8 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 voor 
PVV: 4 voor 
SP:3 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
Inwonersbelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 16 
Tegen: 21 
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Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

• 

• 

• 

• 

'zsfiHSEnaoMsr [U ChristenUnie 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID • i 

t i ; v o o t nr VHIJMÏID 

Onderwerp: 

Motie 

A 

nr: Q 

gendapunt: | 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Afwijzing aanvraag om subsidie Dutch Match Cup 
Lelystad 

Interpellatie SP-fractie over de subsidieverlening 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 16 april 2014 

Constaterende dat: 
• bij besluit van 01 april 2014, vastgesteld in de vergadering van 08 april 2014, onder ken

merk RM-ES/1598851, het college van Gedeputeerde Staten de door Batavia Sailing Center 
B.V. ingediende aanvraag om subsidie van in totaal € 300.000,-- voor het organiseren van 
de Dutch Match Cup in de jaren 2014, 2015 en 2016 heeft afgewezen; 

• de afwijzing van het subsidieverzoek onder andere heeft plaatsgevonden omdat de provin
cie de risico's van de organisatie van het zeilevenement te groot vindt; de bisinesscase als 
onvoldoende beoordeeld en problemen voorziet met staatssteun. 

Overwegende dat: 
• het initiatief van Batavia Sailing Center B.V. geheel past in de zienswijze van de provincie 

voor wat betreft de economische ontwikkeling van de kuststrook van de gemeente 
Lelystad, waarbij de zeilsport een prominente plaats inneemt; 



• met dit initiatief de mogelijkheid wordt geboden om de identiteit en het profiel van de 
provincie op het gebied van de watersport te versterken; 

• hiermee invulling wordt gegeven aan het streven van het college om een meerdaags 
watersport publieksevenement in Flevoland te realiseren, zoals opgenomen in het college 
uitvoeringsprogramma, de Sportnota en de Olympische ambitie. 

Spreken uit dat: 
• het genoemde initiatief een reële bijdróige levert aan de economische ontwikkeling van de 

kuststrook van de gemeente Lelystad en een spin off heeft voor het Midden en Kleinbedrijf 
van Lelystad. 

Dragen het college op: 
• het subsidieverzoek in heroverweging te nemen; 
• hiervoor opnieuw met de initiatiefnemer en de gemeente Lelystad in overleg te gaan; 
• het benodigde subsidiebedrag ten laste te brengen van de economische ontwikkeling 

kuststrook Lelystad. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Handtekening initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTiJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENiNG 

' % 
1 '3 

1 

i " ^ ^ ^ 
1 

1 

! 

ChristenUnie 
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InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

VVD — A 
PvdA 
PVV 
CDA — \ 

SP 

D66 — 
i 1 

ChristenUnie — \ 

GroenLinks — / 
SGP — 1 
SOPLUS 1 
PvdD 1 
Jnv^onersBelang 1. 
De motie is: A' • • " iiïl:-\ SS^üi'MK. 
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Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

I I ^ PARTSJ VAN DE ARSEiS 

] j ' • l l tn j VOOR Of VRIJHEID 

Onderwerp: 

(in te vullen door griffier) 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 10c 

O Christen 

I 1 GROEN 

• i 

• 

Inwoners 
• Inwon 

Belan: 

Onderv/erp Statenvoorstel: Zeef 1 Programma Nieuwe Natuur in Flevoland 

Nummer Statenvoorstel: 1593018 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 

Wijzigen ontwerpbesluit 

I De tekst van beslispunt 4D, zijnde : 
"E; Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in provinciaal of gemeentelijk 
beleid en gaat niet door naar de finale: de projectideeën 0FL14, ZFL01, ZFL04, LO06, L008 en LO09;" 

te vervangen door: 
"E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in provinciaal of gemeentelijk 
beleid en gaat niet door naar de finale: de projectideeën 0FL14, ZFL01, ZFL04, L006 en LO09;" 

De tekst van beslispunt 4D, zijnde : 
"D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie-ongebonden concept. Indieners 
kunnen onderzoeken of het concept als onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee 
gerealiseerd kan worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LOOI, LO02, LO03, LO04, LO05, LOI O, 
L011, L013, L014en L015;" 



te vervangen door: 
"D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie-ongebonden concept. Indieners 
kunnen onderzoeken of het concept als onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee 
gerealiseerd kan worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LOOI, LO02, LO03, LO04, L005, L008, 
LO10, L011, L013, L014en L015;" 

II Toevoegen: 
"Beslispunt 6. Versneld tot een verdere indikking van projecten te komen waarbij de resultaten van deze 
indikking zullen worden voorgesteld tijdens de commissie Ruimte en Leefomgeving d.d. 16 juni 2014." 

Toelichting 
Omdat het proces met de gekozen vernieuwende bottom up benadering zeer succesvol blijkt en er veel meer 
projecten naar de volgende ronde gaan dan er gehonoreerd kunnen worden, inspanningen en verwachtingen 
van betrokkenen op een goede manier begeleid moeten worden zal gestreefd worden om versneld tot een 
verdere indikking van projecten te komen daarbij nadrukkelijk rekening houdend met 

De in Provinciale staten op 30 maart 2013 per motie aangegeven kaders m.b.t. te maken keuzes voor 
Nieuwe Natuur 

De vastgestelde meetlat 
Het actief clusteren van projecten, groot en klein, en daarbij grote organisaties en projecten uit te 

dagen om samen te werken met kleinere en tussentijds melding te maken welke clusters zijn gevormd 

De resultaten van deze indikking zullen voorgesteld worden tijdens Commissie Ruimte op 18 juni a.s. Op die 
datum of anders bij het vervolg van de besluitvorming zal duidelijkheid gegeven worden' m.b.t. relevante 
criteria en feiten, zoals het aantal hectares is per ingediend project, wie de betrokken grond eigenaren zijn en 
waar het benoemde project zich bevindt, bijvoorbeeld aan de hand van een luchtfoto I 

Naam initiatiefnemers: Eduard Plate 
Peter Pels 
Jan-Eric Geersing 
Chris Schotman 

Handtekening initiatiefnemer: 
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: 

Amendement nr. 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Startnotitie Vitaal Platteland 

10 d 

startnotitie Vitaal Platteland 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 16 april 2014 

Constaterende dot: 
• de startnotitie Vitaal Platteland zich vooral concentreert op de vraagstukken in het 

ruimtelijk-economische domein; 
• het beoogde effect een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, 

werken en recreëren is. 

Overwegende dat: 
• in de startnotitie de directe relatie van de effecten op de leefbaarheid en de versterking 

van de woonkernen binnen het Vitale Platteland ontbreekt; 
• hiermee het beoogde effect en de ambitie tekort wordt gedaan. 

Bes/u/ten: 
• de leefbaarheid en de versterking van de woonkernen in relatie tot de ruimtelijk-

economische vraagstukken aan de onderwerpen toe te voegen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 
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Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
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Onderwerp: Vitaal Platteland 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 10d 

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Vitaal Platteland 

Nummer Statenvoorstel: 1580087 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 16 april 2014 

BESLUITEN 

Het navolgende beslispunt toe te voegen: 

Beslispunt 2: 

De punten in het statenvoorstel en startnotitie Vitaal Platteland (punt 1.6 blz 3), zijnde: 
- Ruimte voor intensieve veehouderij aêi^rx~^--T<r'^<^ 

CXCür^ :Te veivditgea^^eef;- ( f ^ JV^lO\ 
\ j \ j < \ \ S J A ^ -^Jieuze-fetftseft-ontwikkelruimte voor intensieve veehouderij-^andere economische ontwikkelingen 

\ A ' \ ^ f - ^ - Bescherming van familiebedrijven 
- Bevorderen van weidegang 



Naam initiatiefnemers: 
Melissa Bax, PvdD 

Handtekening initiatiefnemers: 

'fl 

J.N. Simonse, S6,P 
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