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Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J.L. Bogerd (SGP), E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. Boundati 
(PvdA),), J.E. Geersing (ChristenUnie) en I.C. van Ginkel (PVV),  mevrouw I. van Hooff (VVD), de 
heer C.A. Jansen (PVV), mevrouw I.B. Joosse (PVV), de heren J. Luijendijk (PvdA) en S. Miske 
(GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heren E.F. Plate (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), 
de dames  C.J. Schotman (CDA)  en  Luyer (CDA) en de heer A. Stuivenberg (SP) 
 
 
Commissievoorzitter: de heer R.P.G. Bosma   
Commissiegriffier: de heer H.R. Kalk  
College van GS: de heren  A. Gijsberts, J. Lodders en M.J.D. Witteman (tribune) 
 
Afwezig m.k.: de heer Laagland, W. Boutkan (PVV), Van Ravenszwaaij(SP) 
 
 
 
Aanvang: 19.00 uur 
Sluiting: 22.30 uur 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering.  

Bericht van verhindering ontvangen van de heren Laagland en Boutkan.      
 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt aangepast. De onderwerpen 6.1.a en 6.1.c worden 

bespreekstukken en kort besproken. 
 
3. Mededelingen 
 De heer Geersing refereert aan de informatiebijeenkomst Oostvaardersplassen 

van 7 mei. Hij kondigt een discussienotitie aan voor 4 juni. De heer Bogerd 
verzoekt het onderwerp door te schuiven naar 18 juni ivm een zorgvuldige 
voorbereiding. 

Besluit De commissie besluit het onderwerp beheerplan te laten staan op de agenda van 
4 juni. 

 De voorzitter brengt het werkbezoek op 4 juni aan BoerenNatuur Flevoland onder 
de aandacht. 

 De voorzitter brengt de besluitenlijst d.d. 2 april 2014 over het besloten deel 
mededeling dhr. Appelman onder de aandacht. Constateert dat dit verslag ter 
inzage heeft gelegen en dat hem geen opmerkingen hebben bereikt hierover. De 
besluitenlijst kan worden vastgesteld. 

Besluit Conform 
 
4. Vaststellen besluitenlijst van 2 april 2014  
Toezegging  
Besluit De besluitenlijst van 2 april 2014 wordt conform vastgesteld. 
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Commissieadvies Conform 
 
5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 14 mei 2014 
Toezegging  
Besluit Lijst van Toezeggingen 

De commissie besluit de toezeggingen 172, 179 en 190  van de lijst af te voeren. 
Commissieadvies Lijst van Moties 

De commissie adviseert conform. 
Bespreekpunten       
 
5. Lange Termijn Agenda 
Toezegging Initiatiefvoorstel glasvezel: bekeken wordt of 4 juni ipv 18 juni tot de 

mogelijkheden behoort.  
Besluit De commissie besluit het onderwerp kaders EHS na de zomer te agenderen. 
Bespreekpunten  
 
6.1.a. Samenwerkingsovereenkomst Markerwadden 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 18 maart 2014, nummer 1615103, besluiten:     
de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Flevoland 2010, als volgt te 
wijzigen: 
A.  
Artikel 4.1: 2014 wordt vervangen door 2015   
B. 
- Artikel 9 wordt geschrapt om geen onnodige eisen aan aanbesteding te stellen. 
C: 
- Artikel 13.2 wordt geschrapt, omdat een accountantsverklaring niet meer 
gevraagd wordt. 
D: 
- In Artikel 18.2 wordt de volgende tekst geschrapt: 
"Bij de vaststelling, intrekking of wijziging kan worden bepaald, dat over 
onverschuldigd betaalde subsidiebedragen een rentevergoeding verschuldigd is", 
en vervangen door: 
" Indien de teruggevorderde subsidie niet binnen de reguliere betaaltermijn van 6 
weken conform art. 4:87 Awb wordt betaald, zal conform art. 5.2 van EU Vo. 
65/2011 rente in rekening worden gebracht over de periode die ligt tussen de 
uiterste betaaldatum en de datum van terugbetaling dan wel verrekening." 
E.  
Toevoegen: 
- artikel 1.3.6: Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, maatregelfiche 323 
en 323b ‘Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed’.  
F. 
Toevoegen: 
- artikel 3.1.4: 'en 323b' 

Toezegging Gedeputeerde Lodders: De technische vraag van statenlid Van der Avoird over 
juist gebruik mandaat of opdracht wordt schriftelijk afgedaan 

Commissieadvies Hamerstuk 
Bespreekpunten Er worden diverse technische vragen gesteld. 
  
6.1.b. Subsidieverordening Inrichting Landelijk gebied 
Ontwerp-besluit  
Toezegging  
Commissieadvies Hamerstuk 
Bespreekpunten  
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6.1.c. Zienswijze begroting 2015 OFGV 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 1 april 2014, nummer 1615103, besluiten:     
1 In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijk 

Regeling (GR) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2 De zienswijze van Gedeputeerde Staten (HB 1590146) te bekrachtigen 

conform bijgevoegde brief en 
3 De vertegenwoordiger van de provincie in het AB op te dragen om in te 

stemmen met de begrotingswijziging 2014 en ontwerpbegroting 2015 indien 
de andere deelnemers in de GR hun deel inbrengen overeenkomstig de 
uitname uit het provinciefonds en inbreng in het gemeentefonds. 

Toezegging Gedeputeerde Gijsberts: Er komt voor de zomer een schriftelijk overzicht van de 
stand van  zaken van het subsidietraject 'Duurzaam Door project'  waarbij ook 
inzicht wordt gegeven in de resultaten over 2013. 
Gedeputeerde Lodders: Op het precieze gerealiseerde aantal oplaadpunten in 
Flevoland voor elektrisch rijden  in MRA-verband wordt schriftelijk teruggekomen 

Commissieadvies Hamerstuk 
Bespreekpunten GL en PvdD stellen enkele korte vragen. 
 
6.2.a. Jaarstukken 2013 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 15 april 2014, nummer 1615103, besluiten:     
1. De Jaarstukken 2013 (inclusief de Jaarrekening 2013) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat (ná bestemming van reserves) van € 959.000; 
2. Kennis te nemen van een vijftal begrotingswijzigingen 2013 die niet door het 

juiste orgaan zijn besloten. 
3. Het rekeningresultaat 2013 toe te voegen aan de reserve Strategische en 

Ontwikkelingsprojecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 
3) beschikbaar worden gesteld voor: 
a. onontkoombare uitgaven 2014 (wegens aangewezen middelen) ad 

€ 52.000; 
b. de uitvoering van de meerjarenprogramma’s in 2014 ad € 17.000; 
c. de uitvoering van de overige voorstellen ad € 407.000 en 

4. De 14e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.   
Toezegging Gijsberts: Er komt voor de zomer een schriftelijk overzicht van de stand van  

zaken van het subsidietraject 'Duurzaam Door project'  waarbij ook inzicht wordt 
gegeven in de resultaten over 2013. 
Lodders: Op het precieze gerealiseerde aantal oplaadpunten in Flevoland voor 
elektrisch rijden  in MRA-verband wordt schriftelijk teruggekomen. 

Commissieadvies Bespreekstuk 
Bespreekpunten  
  
6.2.b. Initiatiefvoorsel Oostvaardersplassen 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het initiatiefvoorstel van GroenLinks  

– HB 1573881 - van 20 januari 2014, besluiten: 
Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen: 
1 ) Uiterlijk eind tweede kwartaal 2014 bij het Ministerie van       
     Economische Zaken de status van Nationaal Park aan te vragen   
     voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving; 
2)  Uiterlijk 4e kwartaal 2014 een business plan voor te leggen, op   
     grond waarvan Provinciale Staten een definitief besluit (‘Go/no 
     go’) kunnen nemen.  

Toezegging  
Commissieadvies Bespreekstuk 
Bespreekpunten  
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6.2.c. Gebiedvisie Saldobenadering 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 22 april 2014, nummer 1615103, besluiten:     
Het voornemen uit te spreken om saldobenadering toe te passen voor aanpassing 
van de EHS-begrenzing van het Hollandse Hout, het Horsterwold en het 
Zuigerplasbos, op grond van de Gebiedsvisie Saldobenadering, en dit 
voorgenomen besluit gedurende 6 weken ter visie te leggen. 

Toezegging  
Commissieadvies Hamerstuk met stemverklaring PvdD 
Bespreekpunten  
  
6.2.d. Onderzoek delegatie EHS-verordening 
Ontwerp-besluit  
Toezegging  
Commissieadvies Bespreekstuk 
Bespreekpunten  
  
 
7. Beeldvormende agendapunten 
 Geen. 
 
8. Rondvraag 
Toezegging  
Bespreekpunten Geen 
 
9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om   22.30  uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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