
PROVINCIE FLEVOLAND 
B e s l u i t e n l i j s t PS 

Registratienummer: 

1618407 

Besluitenlijst van Provindale Staten van Flevoland van 11 juni 2014 

van 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
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 (WD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), J.J.T.M. 
den Donk (PvdA), L. Ferdinand (ChristenUnie) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van 
Hooff (WD), M. Jonker-Waterlander (WD) en I.B. Joosse (PW), de heren CA. Jansen (PVV), A. 
Karsies (PW; aanwezig vanaf 21:00), J. van Klaveren (PW; aanwezig tot 21:00), C.J. Kok (PVV), S.J 
Kok (D66), J. Kramer (WD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (InwonersBelang), 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; aanwezig tot 22.25 uur), 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), E. Sloot (PvdA) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. 
Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (VVD), mevrouw Y. Weijand (WD) en de heer J. van Wieren 
(CDA) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 

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

Afwezig met kennisgeving: 
De heer J. Lodders (VVD) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van gedeputeerde J. Lodders (VVD) 

2. Aanbeveling Vertrouwenscommissie inzake herbenoeming van de Commissaris van de 
Koning (besloten) • 

Besloten vergadering, separaat verslag. 

3. Vaststellen agenda 
Naar aanleiding van de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid zijn 
hedenmiddag 2 hamerstukken aan de agenda toegevoegd. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

4. Afscheid Statenlid J.J. van Klaveren (PVV) en burgerlid J. van der Kroef (CDA) • 
Het Statenlid de heer J.J. van Klaveren (PVV) en het burgerlid J. van der Kroef 
hebben afscheid genomen. 

Besluit 

5. Toelating A. Karsies (PVV) tot lid van Provinciale Staten 
Besluit De heer A. Karsies is toegelaten als Statenlid voor de PVV. 
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6. Wijziging samenstelling Statencommissies, werkgroep Europa en delegatie AER Summerschool 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, nr. 

1611516, besluiten: 
1. Het Statenlid J.E. Geersing (ChristenUnie) te benoemen als 

vertegenwoordiger van Provinciale Staten in de Summerschool organisatie 
Comité van de Assemblee van Europese regio's (AER); 

2. Te benoemen in de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid: de 
Statenleden L. Ferdinand (ChristenUnie) en A. Karsies (PVV) en de 
burgerleden J. van Dijk (ChristenUnie) en l.C. van Ginkel (PVV) 

3. Te benoemen in de Statencommissie Ruimte öt Leefomgeving: het Statenlid 
M. Luyer (CDA) 

4. Te benoemen in de Statencommissie Planning & Control: de Statenleden L. 
Ferdinand (ChristenUnie) en G. Laagland (InwonersBelang) 

5. Te benoemen in de werkgroep Europa: het Statenlid J.J.t.M. van den Donk 
(PvdA) 

6. De navolgende benoemingen in trekken: 
Voor de commissie Economie & Bereikbaarheid: 
De Statenleden R.J. Siepel (ChristenUnie), CA. Jansen (PVV) en C.J. Kok 
(PVV) 
Voor de commissie Ruimte & Leefomgeving: 
Het Statenlid I.B. Joosse (PVV) en het burgerlid J. van der Kroef (CDA) 
Voor de statenwerkgroep Europa: 
Het Statenlid J.E. Geersing. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

Stemverklaring van de fractie PW ten aanzien van de AER Summerschool 
(tegen). 

7. Mededelingen 
Geen. 

8. Vragenhalfuurtje 
Geen. 

9. Vaststellen besluitenlijst van de integrale Statencommissie Perspectiefnota van 28 mei 2014 
Besluit De besluitenlijst van de integrale Statencommissie Perspectiefnota van 28 mei 

2014 wordt conform vastgesteld. ; ' 

10. Hamerstukken 
Onderwerpen welke tijdens de commissievergadering van de commissie Economie 
& Bereikbaarheid zijn besproken en waarvan geadviseerd is deze als hamerstuk 
af te doen. 

a. Doorstartfonds MKB 
b. Convenant Bereikbaarheid Lelvstad Airport 
Besluit Ten aanzien van het 'Convenant Bereikbaarheid Lelystad Airport' is in de 

commissie Economie en Bereikbaarheid afgesproken dat het stuk dat voorligt 
dient te worden bezien in samenhang met het aanvullend memo dat hedenavond 
is ingebracht op het statenvoorstel. Het besluit over het voorstel behelst 
daarmede tevens de informatie uit de aanvullende memo. 
De vergadering stemt ermee in de genoemde onderwerpen als hamerstuk af te 
doen. 
Stemverklaring van de fractie WD (voor) en PW (tegen) ten aanzien van het 
doorstartfonds MKB. 
Stemverklaring van de fractie SGP (voor) en GroenLinks (tegen) ten aanzien van 
het Convenant Bereikbaarheid Lelystad Airport. 
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11. Bespreekstukken 
a. Perspectiefnota 2014-2018 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 22 april 2014, nummer 1603903, besluiten: 
1. De Perspectief nota 2014-2018 vast te stellen; 
2. De met de Perspectief nota 2014-2018 samenhangende 17''̂  wijziging van de 

Programmabegroting 2014 vast te stellen; 
3. De onderstaande kredieten beschikbaar te stellen dan wel te wijzigen: 

a) Realisatie paviljoen Floriade: € 1.000.000; 
b) p-MIRT: 
i) Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 3.555.000 te verhogen 

tot € 19.811.000. 
ii) Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen wegen met 

€ 1.372.000 te verhogen tot € 1.372.000. 
iii) Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen met 

€ 4.300.000 te verhogen tot € 4.300.000. 
iv) Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud vaarwegen met 

€ 300.000 te verhogen tot € 3.010.000. 
v) Het algemeen voorbereidingskrediet wegen voor 2014 te verhogen met 

€ 500.000 en 
vi) Projectgebonden voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor: 
1. Gooiseweg fase 2: € 500.000 
2. Hogering: € 200.000 
3. Roggebot: € 200.000 

Amendement A SP: Stelpost Onzekerheden Perspectiefnota 
Besluit 
amendement A 

Ingetrokken 

Amendement B SP: Paviljoen Floriade 
Besluit 
amendement B 

Verworpen: met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
Stemverklaring van de fractie van de PVV. 

Amendement C GroenLinks: Paviljoen Floriade 
Besluit 
amendement C 

Verworpen: met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 

Amendement D GroenLinks: Duurzame renderende alternatieven rentebaten 
Besluit 
amendement D 

Ingetrokken. 

Besluit 
Perspectiefnota 

Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 

Motie 1 PvdA: Schaliegas 
Dictum Verzoeken het college aan het Rijk kenbaar te maken: 

Het duurzame gebruik van de Flevolandse ondergrond gewaarborgd bli jft; 
De provinciale belangen/adviezen bij een vergunningaanvraag voor diepboren 
zwaarwegend worden meegenomen en 
Flevoland een schaliegaswinning vrije provincie is en blijft. 

Besluit motie 1 Aangenomen met 24 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Stemverklaringen: 
VVD (tegen), PvdA (voor), CDA (voor), SGP (tegen), PVV (tegen), InwonersBelang 
(tegen), PvdD (voor) en ChristenUnie (voor). 

Motie 2 PVV: Investeren extra gelden voor stimulering jeugdwerkgelegenheid of creëren 
van extra stageplekken 

Besluit motie 2 Verworpen met 16 stemmen voor en 22 stemmen tegen. 
Motie 3 D66: Technocentrum Flevoland 
Besluit motie 3 Ingetrokken. 
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Motie 4 D66: Schriftelijke notulen Commissie- en Statenvergaderingen 
Toezegging De heer Verbeek zegt toe dat bij de nieuwe webcasting per 1 oktober aanstaande 

de zoekfunctie zal zijn ingericht. In oktober kan PS toetsen of het aan de wensen 
van PS voldoet. 

Besluit motie 4 Ingetrokken. 
Motie 5 SP: Nieuw Beleid 
Besluit motie 5 Verworpen, met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen. 
Motie 6 SP: Loon en prijsontwikkelingen 
Besluit motie 6 Ingetrokken. 
Motie 7 SGP, SP: Economie 1 Werkgelegenheid 
Besluit motie 7 Verworpen, met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 

Stemverklaring van de fractie SP (voor). 
Motie 8 SP: Provinciale Jongerenraad 
Besluit motie 8 Verworpen, met 3 stemmen voor en 35 stemmen tegen. 

Stemverklaring van de fractie CDA (tegen). 
Motie 9 SP; Ombuiging bedrijfsvoering 
Besluit motie 9 ingetrokken. 
Toezegging Gedeputeerde Witteman zegt toe dat bij de voorbereiding van de begroting 2015 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gevolgen van de ombuiging 
bedrijfsvoering. 

Motie 10 SP: Ov-kosten minderjarige Mbo-studenten 
Besluit motie 10 Verworpen, met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen. 

Stemverklaring van de fracties PvdA (tegen), ChristenUnie (tegen), CDA (tegen) 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat het college de specifieke wensen vanuit PS 

over openbaar vervoer, met name over de 4 ton, nader zal afwegen. Zij komt 
ruim voor de begrotingsbehandeling met voorstellen. 

Motie 11 SGP, PVV: Landschapskunst 
Besluit motie 11 Ingetrokken. 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat nu het laatste landschapskunstwerk aan de 

orde is, het college ten aanzien van de eenprocentsregeling met nadere 
voorstellen komt. 

Motie 12 50PLUS: Beleidsvisie zonne-energie 
Besluit motie 12 Ingetrokken. 
Motie 13 SOPLUS: Jeugdzorg 
Besluit motie 13 Ingetrokken. 
Motie 14 PvdD: Onderzoek hazenstand 
Besluit motie 14 Verworpen, met 17 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 

Stemverklaring van de fracties SGP (tegen), PvdD(voor), 50 plus (voor), 
ChristenUnie (tegen), CDA (vrije kwestie in fractie). 

Motie 15 PvdD: Compensatie EHS 
Besluit motie 15 Verworpen, met 16 stemmen voor en 22 stemmen tegen. 

Stemverklaring van de fracties Inwonersbelang (voor), GroenLinks (voor), 
ChristenUnie (tegen). 

Toezegging naar 
aanleiding van 
het debat 

Gedeputeerde Appelman zegt ten aanzien van de 'Uitvoeringsagenda economie' 
toe dat in september een uitvoeringsagenda volgt, inclusief prestatie-indicatoren 
en gemaakte afspraken. Dit zal vergezeld gaan van een bijlage met resultaten 
van de herijkte OMFL. 

Toezegging naar 
aanleiding van 
het debat 

Gedeputeerde Appelman zegt toe dat zij de drie hartekreten van de directeur 
van Walibi (bereikbaarheid en omgevingsvergunning) zal bespreken en daarover 
nader het gesprek zal aangaan. 

12. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Geen. 



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 

i?!aE!y.i:iCi::jöiy5--'"~'- -'-^i: 
Bladnummer 
5 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.43 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli 2014, 
Statengriffier, ^ voorzitter, 

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://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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Motie Onderwerp Ingediend door Fracties voor/ Aangenomen/ 
nr. fractie tegen verworpen 
1. Schaliegas PvdA, SP, D66, 

GroenLinks, 
PvdD 

VVD: 7 tegen, 2 voor 
PvdA: 6 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 tegen 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66:4 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 tegen 

Voor: 24 
Tegen: 14 

2. Investeren extra gelden voor 
stimulering jeugdwerkgelegenheid 
of creëren van extra stageplekken 

PVV, D66 VVD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 
PVV: 5 voor 
SP: 2 voor 
D66:4 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 16 
Tegen: 22 

3. Technocentrum Flevoland D66, SP, 
GroenLinks, 
SOPLUS, PvdD, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

4. Schriftelijke notulen Commissie- en 
Statenvergaderingen 

D66, PW, CDA, 
SP, GroenLinks, 
SGP, SOPLUS, 
PvdD, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

5. Niéuw Beleid SP, 
InwonersBelang 

WD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 
PVV: 5 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 12 
Tegen: 26 

6. Loon en prijsontwikkelingen SP, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

7. Economie/Werkgelegenheid SGP, SP, 
InwonersBelang 

WD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 11 
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PVV: 5 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Tegen: 27 

8. Provinciale Jongerenraad SP VVD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 tegen 

Verworpen 

Voor: 3 
Tegen: 35 

9. Ombuiging bedrijfsvoering SP, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

10. OV-kosten minderjarige Mbo-
studenten 

SP VVD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 5 
Tegen: 33 

11. Landschapskunst SGP, PW, PvdD, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

12. Beleidsvisie zonne-energie SP, PvdD, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

13. Jeugdzorg SOPLUS, SP, 
PvdD, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

14. Onderzoek hazenstand PvdD, PvdA, SP, 
D66, 
GroenLinks, 
SOPLUS, 
Inwonersbelang 

VVD: 9 tegen 
PvdA: 6 voor 
ChristenUnie 3 tegen 
CDA: 1 voor, 3 tegen 
SGP: 1 tegen 
PW: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66:4 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 17 
Tegen: 21 

,-15. Compensatie EHS PvdD, PvdA, SP, 
D66, SOPLUS 

VVD: 9 tegen 
PvdA: 6 voor 
ChristenUnie: 3 tegen 

Verworpen 
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CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66:4 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Voor: 16 
Tegen: 22 
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de dag 
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Ingediende moties vreemd aan de orde van de dag 

Geen. 

v r e e m d 
orde van 



Ingediende amendementen 

A m e n d e m e n t e n 
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Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

A. Stelpost Onzekerheden 
Perspectiefnota 

SP, 
InwonersBelang 

Ingetrokken 

B. Paviljoen Floriade SP, 
InwonersBelang 

WD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 
PW: 5 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 11 
Tegen: 27 

C. Paviljoen Floriade GroenLinks, SGP VVD: 9 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

Verworpen 

Voor: 7 
Tegen: 31 

D. Duurzame renderende 
alternatieven rentebaten 

GroenLinks, SP, 
D66, SOPLUS, 
PvdD 

Ingetrokken 
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Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

I PARTÏJ VA« DE ARSESD j | 

Q Christenij 

I I 5""* 

m i e • 

• 

• Inwoners 
Belang 

- Ö 
Onderwerp: Schaliegas 

Motie 1 

Agendapunt: 10.a. 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11-juni 2014 

Constaterende dat: 
• De Tweede kamer op 10 juni 2014 heeft ingestemd met het onderzoeken van de effecten van 

schaliegas en Dronten en de Noordoostpolder zijn aangewezen als mogelijke boorlocaties; 
• Er in het coalitieakkoord staat: "Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons hele beleid. Wij 

vinden dat we bij alles wat we doen rekening moeten houden met de effecten op de generaties die na 
ons komen; 

• De provincie Flevoland het streven heeft om in 2020 energieneutraal te zijn; 
• De unieke voorraad drinkwater in de Flevolandse bodem in gevaar komt; 
• Er in Flevoland veel natuur en landbouw is die mogelijk in gevaar komt bij het diepboren; 

Overwegende dat: 
• Boren naar schaliegas kan leiden tot onherstelbare schade aan de bodem en het grondwater voor de 

komende generaties; 
• De milieurisico's onvoldoende in kaart zijn gebracht voor Flevoland specifiek, maar de ervaring met 

milieuschade in het buitenland herhaaldelijk laat zien dat de risico's groot en serieus zijn; 
• Schaliegaswinning de transitie naar echte duurzame energie kan vertragen; 
• Het Flevolands beleid zich juist richt op duurzame ontwikkelingen; 
• Flevoland een schaliegaswinningvrije provincie is en bl i j f t , zolang de risico's onduidelijk en/of te groot 

zi jn. 



Verzoeken het coUege aan het Rijk kenbaar te maken dat: 
• Het duurzame gebruik van de Flevolandse ondergrond gewaarborgd bli j f t ; 
• De provinciale belangen/ adviezen bij een vergunningaanvraag voor diepboren zwaarwegend worden 

meegenomen; 
• Flevoland een schaliega^rije provincie is en bli j f t . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
F. Boundati, 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie woj-dt ondersteund door; 
i PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

i PARTIJ VAN DE AKBEID 

Chrlstenüilie 

[SÖjj 

InwonersBelang 

N i g « r i ^ ^ \ < ^ ^ - V . . . > g ^ . . | — > ^ * ^ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD z 
PvdA i 

PVV — S 
CDA 0 
SP 2 — 
D66 — 
ChristenUnie 3 
GroenLinks 1 — 
SGP — / 
SOPLUS / 
PvdD / — 

ïfInwonersBelang / 
De motie is: Aangenomen -uLVcrworpeiT" 

^Aldus-besloten iinide openbaresvergadering: van iProvinciale Staten ̂ van // iuni Oiöi^ 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 
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Imm:: 
Artikel-se van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• • O ChristenUrjie 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID | | 

• 

GROENUNKS 

I I l'WMIIIM • Parti} 

• 

Onderwerp: 

Motie investeren extra gelden 
Motie nr.: ( ^ 

j e u g d w e r k ^ ^ ^ i ^ öf creëren van extra stageplekken 

Agendapunt: 
Jaarotukkon 3013 
Onderwerp Statenvoorstel: 
Motie jQQrotukkon aOJS 

itel- O 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 

De jeugdwerkeloosheid in Flevoland schrikbarend hoog is; 
Een hoge jeugdwerkeloosheid nadelige gevolgen kan hebben op andere terreinen; 

Aanleiding van de overwegingen, gedachten 
Ovenwegende dat: 

O Toekomstperspectief belangrijk is voor onze Flevolandse jongeren; 
O Het steeds moeilijker wordt om als jongere een baan of stageplek te vinden; 
• Het verstandiger is om nu hierin te investeren om op lange termijn miljoenen te besparen; 

verzoekt het college ^ C i M U , U / / ^ ' & ) 
O Een bedrag var^483.000,- waarvoor nog geen passende bestemming is te gebruiken voor de 

van de jeugdwerl^^e^i^ö in Flevoland, door bijvoorbeeld het stimuleren van leer- werktrajecten of vla 
de wethouders onderwijs van de 6 gemeenten te investeren in het creëren van extra stageplekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. ^ 

/ 
Namen initiatiefnemers: CA. Jansen, P W 



Handtekeningen initiatiefnemers: 

De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

w ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

1 GSnStsS) 1 
1/ 

SP® 
^ ^ ^ ^ ^ 

ChristenöiniB® 

/(T?)tCROENUNKS 
V^^ziniNDEiiiaiiiiasT 

^ ^ T j ^ ^ ^ 6«TrionnM(dt 

l i l 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA — i PVV s 
CDA lf 
SP 

D66 k .— 
ChristenUnie — 3 
GroenLinks ƒ — 
SGP — 

SOPLUS i — 

PvdD » — 
— 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 



PROVINCIE FLEVOLAND 
iKjCjCTtOfclcef^ 

MOTIE 
Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• • ChristenUnie • • ChristenUnie 

1 1 ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

n 
1 j w in j VOOR Of vmjMEio 

• SP. f < — / (^ f> \ CROENUNKS 
• A l 1 1 ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

n 
1 j w in j VOOR Of vmjMEio 

• m Inwoners 
Belang 

1 1 ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

n 
1 j w in j VOOR Of vmjMEio 

• 
Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Technocentrum Flevoland 

Motie nr.: / 3 / 

Agendapunt: T5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014 - 2018 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• in de Perspectiefnota 2014-2018 in het programma Economie (paragraaf 5.1) is opgenomen dat een 

bedrag van € 500.000,- noodzakelijk is voor een stabiele basis en de verdere doorontwikkeling van het 
Technocentrum Flevoland, waarmee de betekenisvolle rol uit het verleden kan worden gecontinueerd 
in de toekomst; 

• hiertoe een begrotingswijziging wordt voorgesteld voor de Programmabegroting 2014 
(programmaonderdeel 3.2 ontwikkeling en innovatie); 

• een nadere toelichting en/of onderbouwing van het bedrag van €500.000,- ontbreekt. 

Overwegende dat: 
• het Technocentrum een belangrijke rol uitoefent op het snijvlak van de arbeidsmarkt en het onderwijs 

in de technische sector voor Flevoland; 
• Provinciale Staten voor de uitoefening van haar kaderstellende en controlerende rol behoefte heeft 

aan een nadere onderbouwing van voornoemde financiële impuls van € 500.000,-. 



Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

• de middelen aan het Technocentrum eerst ter beschikking te stellen na instemming van Provinciale 
Staten met een Statenvoorstel, waarin de noodzaak voor de financiële impuls wordt toegelicht en dat 
is voorzien van een gespecificeerde begroting, sluitend op maximaal het in de perspectievennota 
genoemde bedrag van €500.000,-; 

• in het Statenvoorstel eveneens de eventuele risico's uiteen te zetten, alsmede de prestatie
indicatoren waar het Technofonds aan dient te voldoen te vermelden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

Shasta Rötscheid 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

< ^ PARTIJ V A N DE A R B E I D 

ntaiil VOOH Dt vnijHlio 

SPf» 
[oëê 

1 M = K 

ChristenUrae f /^7/ \ GROENUNKS 
ZIN IN DE TnacoasT ^f]yi/^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ J j l l GcrefoRDCcrdc 

ISI 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD 
PvdA 
PW 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS 
PvdD 
InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten my&e openbg 

griffieCjQ - Z . / 
A. K o / 

dering van Provinciale Staten van 

voorzitter 
L. Verl 



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

PROVINCIALESTATÉN, 

MOTIE 
Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• i • ChristenUnie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID S P i 
GROENUNKS 
znotnEinsoBBT 

• D66 Inwoners 
Belang 

[ w t r i \ j . . 3 ( . i i i 11 

g) 
Onderwerp: Schrifteli jke notulen Commissie- en Statenvergaderingen 

Motie 

Agendapunt: 10a 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat de audio- en videonotulen technisch van matige kwaliteit zijn, moeilijk toegankelijk en zéér 
lastig te doorzoeken. 

Overwegende dat het voor de kwaliteit van het democratisch proces en de besluitvorming in Provinciale Staten 
bevorderlijk is over goed toegankelijke notulen te beschikken. 

Spreken uit dat het wenselijk is dat schriftelijke notulen beschikbaar komen van hetgeen wordt ingebracht in 
de Commissie- en Statenvergaderingen en verzoeken de griffier een voorstel uit te werken voor het realiseren 
daarvan. De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van dit voorstel komen niet ten laste van het budget 
van de griffie, maar zullen aan de begroting van de griffie worden toegevoegd vanuit de algemene middelen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Michiel Rijsberman, D66 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ 

' PARTIJ VAN DE ARBEID 

M d I J VOO* M v n j M E i o 

D66 

ChristenUnie 

GROENUNKS 
/ ZD) Dl DE lUUUJUII 

InwonersBelang 

NAAM ONDERTEKENAAR 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS ; ; 
PvdD J 

InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen Verw9fpen 

Aldus besloten in 

griffier, 
A. Kos 

ering van Provinciale Staten van / / ƒ 

voorzitter 
L. Ve. 



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

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

Uw • O ChristenUnie 

I I P A R T I J VAN DE ARBEID | [ • M i > \ GROENUNKS 

• DblTIJ VOOR • £ VRtJHtIO : • • 

• 50 

• 

• Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Nieuw beleid 

9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• in het coalitieakkoord 2011-2015 is vastgelegd dat de aanwezige ruimte voor nieuw beleid 

wordt toegevoegd aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten voor de uitvoering 
van de investeringsagenda; 

• Gedeputeerde Staten de verwachting heeft dat een nieuw college deze lijn zal willen 
heroverwegen; 

• in de perspectiefnota het financieel meerjarenperspectief niet sluitend is; 
• de begroting na verwerking van de meicirculaire wel sluitend is. 

Overwegende dat: 
• het een raadsel is hoe het huidige college kan inschatten wat een nieuw college wil, terwijl 

de samenstelling sterk afhankelijk is van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 
2015; 

• er blijkbaar financiële en beleidsmatige ruimte aanwezig is om de dotatie aan de reserve 
strategische en ontwikkelprojecten voor de uitvoering van de investeringsagenda te 
verlagen; 

• het vanuit financiële duurzaamheid passend is om eerst de begroting sluitend te maken en 
pas daarna middelen voor nieuw beleid in de begroting op te nemen. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• het creëren van een stelpost voor 'Nieuw beleid' over te laten aan het nieuwe college; 
• de dotatie in de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten in stand te houden dan wel 

achterwege te laten en deze aan de algemene reserve toe te voegen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

C h r i s t e n 

GROS» 

InwonersBelang r \ / . InwonersBelang 
<^ V — 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal \Ü 
WD q 
PvdA 
PW 
CDA — 

SP 

D66 
ChristenUnie — 3 
GroenLinks \ — 
SGP 1 — 
SOPLUS / 
PvdD / • -— ilnwonersBelang / — 
De motie is: Aangenomen" Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van ji^^i 

gnttier 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door; 

UW 

• p*tn|vooR Dt vmjHiio 

U ChristenUnie 

' ^ PARTIJ VAN OE A R B E I D | ^ ® • eGROENLINKS 
aitlCflOEKWT 

• 

• 

Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Loon en prijsontwikkelingen 

9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• in de perspectief nota 2014 - 2018 wederom een stelpost voor loon en prijsontwikkelingen 

wordt opgenomen; 
• een niet gering aantal provincies en gemeenten dit, een aantal achtereenvolgende jaren, 

met uitzondering van de loonontwikkelingen van de eigen formatie, niet toekennen om 
generiek op alle begrotingsposten om te buigen; 

• deze provincies en gemeenten de begrotingsposten verder generiek verlagen, door 
inkooptaakstellingen op te nemen; 

• provincies en gemeenten dit doen naast de specifieke ombuigingen die zij realiseren. 

Overwegende dat: 
• de afgelopen jaren binnen de provincie Flevoland de begrotingsposten niet generiek zijn 

verlaagd; 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• de stelpost voor loon en prijscompensatie, met uitzondering van de loonontwikkeling van 

de eigen formatie, voor de jaarschijven op O % te stellen; 
• het ontstane voordeel toe te voegen aan het financieel meerjarenperspectief. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTSJ V A N DE Af?föE!D 

SP# 

C h r i s t e n i l n i e 

/[ 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

;\(|o|||j||j|||M^^ Tegen Stemverhouding 
Totaal 

IWD 
PvdA 
PVV 

ÏCDA 

D66 
Christenunie 
GroenLinks 

ŜGP 
SOPLUS 
PvdD 

sinwonersBelang 
Dc motie is: 

: Aldussbeslotensinsdeiopenbare vergadering van Provinciale Statén van:̂  

eriffier, voorzitter, 



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

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

I I PARTIJ VAN DS ARsesD 

• 

• 

• 

• C h r i s t e n 

j j 0f5Ö6!̂  

• i 

• 

Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Economie / Werkgelegenheid 

9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1601322 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 

• Gedeputeerde Staten zich tot doel heeft gesteld om de werkgelegenheidsgraad in 2015 op 
75% te krijgen; 

• de werkgelegenheidsgraad in 2013 is gedaald, van 72,2 % in 2012 naar 70,0%; 
• de cijfers over de afgelopen 15 jaar uitwijzen dat een stijging van 5% in 2 jaar niet eerder 

is voorgekomen; 
• de minister van Financiën op 06 mei j l . heeft aangegeven dat de economische crisis voorbij 

is, maar de werkgelegenheid moeilijk op gang komt; 
• het bevorderen van de regionale economie een belangrijke taak van de provincie is; 
• in de programmabegroting 2014 nauwelijks of geen initiatieven zijn opgenomen die tot doel 

hebben om de werkgelegenheid op korte termijn te stimuleren. 

Overwegende dat: 
• op het vlak van de werkgelegenheid 'wonderen' niet eerder zijn voorgekomen en daarmee 

de werkgelegenheidsgraad in de provincie Flevoland niet vanzelf met 5%-punten stijgt. 



Dragen het coUege van gedeputeerde staten op: 
• om uiterlijk 01 november 2014 een Plan van Aanpak in Provinciale Staten te agenderen, 

waaruit blijkt dat de toename van de werkgelegenheidsgraad aan het einde van 2015 op 
75% uitkomt. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer(s): 

J.N. (,5-jaak) Simonse 

Naam initiatiefnemer(s): 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

andtekening initiatiefnemer: Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

PASTSJ VAN BE kRBeta 

SP. 

ChristentV.' , 

' OROEN 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 1/ 
W D - 9 
PvdA — 
PW 5 
CDA — 
SP — 
D66 

ChristenUnie 

•— 
3 

GroenLinks 1 — 
SGP / — ' 
SOPLUS — i 
PvdD 1 —. 

: InwonersBelang j 

De motie is: Aafigenomen Verworpen 

Aldus- beslote^n-de-openbare vergadering van Provinciale van 

sr-TTier, / / 
A. Kost 



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

• mm ^^^^^^^^^^^^^^ 
Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• i 

• W U I VOOR DE v a i j H i i o 

I—I ' • U ChristenUnie 

I [ ••^.PARTIJ VAN DË ARBEID | | • eCROENtlNK.S 
BSlSSSTOEKOKr 
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u 
u 
• 

mm 

Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Provinciale Jongerenraad 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
de uitvoering van de motie van de SP van 16 november 2011 inzake het instellen van een 
Provinciale Jongerenraad niet tot het gewenste resultaat heeft geleid; 
jongeren zich hebben uitgesproken voor het instellen van een Provinciale Jongerenraad en 
van mening zijn dat zij te weinig betrokken worden bij de provinciale politiek; 
Parlement 'Z' niet voldoet aan de behoefte van de jongeren en om die reden een zachte 
dood is gestorven; 

jongeren de behoefte aan een fysieke jongerenraad hebben uitgesproken. 

Overwegende dat: 
de belangstelling voor het betrekken van jongeren bij de Flevolandse politiek aantoonbaar 
aanwezig is; 
het betrekken van jongeren bij de provinciale politiek van belang is voor de participatie 
van jongeren bij het beleid van de provincie; 
in het kader van het Matra-project afspraken zijn gemaakt over de instelling van een 
provinciale jongerenraad. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• binnen 6 maanden met voorstellen te komen die tot het instellen van een fysieke 

Provinciale Jongerenraad moeten leiden; 
• ten behoeve van de instelling van een Provinciale Jongerenraad beleid op te stellen die de 

jongerenparticipatie vergroot en het mogelijk maakt dat deze de provincie gevraagd en 
ongevraagd van advies kan dienen; 

• middelen in de begroting 2015 en de meerjarenraming op te nemen die het functioneren 
van een Provinciale Jongerenraad mogelijk maakt. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah-b^rbeek 

ning initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTSJ VAN OE Amma 

\ .--.ai?) 
\ 

Chr i s tenUn ie 

CROEM 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 3 3 6 
WD — 
PvdA — l PVV 5 
CDA 
SP 2 — 
D66 — ly 
ChristenUnie — 3 
GroenLinks — / 
SGP / 
SOPLUS 

• • 
/ 

PvdD / 
ilnwonersBelang — / 
De motie is: Acmgcnomefl Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van // yi^/J/ olO/^ 

voorzitter,: 
I . Verbee! 



-™-.r- P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

• i I Ë̂ ^̂  

I I ^ ^ P A R T I J VAN DE ARBEID | | 
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•
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u 
• 

mm 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Ombuiging bedrijfsvoering 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• Gedeputeerde Staten er in slaagt om sneller dan verwacht de formatie van de organisatie 

in de begroting af te bouwen; 
• de snellere realisatie tot meerkosten leidt, die gedekt worden uit de algemene middelen 

via de reserve frictiekosten; 
• de besparing die met de snellere realisatie van de afbouw wordt gerealiseerd niet is 

opgenomen in de jaarschijven 2014 en 2015. 

Overwegende dat: 
• het passend is om in het financieel meerjarenperspectief niet alleen de nadelen, maar ook 

de voordelen op te nemen. 

Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• om naast de extra lasten als gevolg van de afbouw van de formatie van de organisatie ook 

de baten in de begroting voor de jaarschijven 2014 en 2015 op te nemen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

'jfrt 

PARTy VAN OE Amsso 

SP» 
\ 

Christen ,\ 

OROEN 

b i s 

mm si 

InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

WD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

066 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS 
PvdD 
InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus: beslotensinïde;;openbareivergadering:;van Provinciale Staten vani-s 

griffier 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 



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

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• VOO» 01 VRtJHtlO . 

j [ T' - O ChristenUnie • 5Q 

I I > ^ PARTIJ VAN OE ARBEID • eGROENLINKS 
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Inwoners 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Ov-kosten minderjarige Mbo-studenten 

9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• aan Mbo-studenten jonger dan 18 jaar van rijkswege geen Ov-studentenkaart wordt ver

strekt; 
• jongeren vanuit Noordelijk en Oostelijk Flevoland veelal gebruik moeten maken van het 

Openbaar vervoer (Ov) om een Mbo-studie te kunnen volgen; 
• de kosten van het Ov voor deze categorie jongeren bepalend kunnen zijn voor de 

studiekeuze; 
• gemeenten wel de mogelijkheid bieden in een tegemoetkoming voor inkomens tot maxi

maal 110 % van het Bijstandsniveau, maar dat ouders met een inkomen dat net boven de 
110 % van het bijstandsniveau ligt hier geen gebruik van kunnen maken; 

• in het akkoord over de hervorming van de studiefinanciering deze problematiek uiterlijk 
per 01 januari 2017 van rijkswege wordt ondervangen 

• na verwerking van de meicirculaire er een positief financieel meerjarenperspectief 
ontstaat. 

Overwegende dat: 
• de kosten van het Ov geen belemmering voor de Flevolandse jongeren mag zijn om de Mbo-

studie te volgen die zij wensen; 



• een tegemoetkoming in de kosten van het Ov voor jongeren drempels wegneemt om de 
opleiding van hun keuze te volgen; 

• het belang van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen in toenemende mate ten goede 
komt aan de Flevolandse economie. 

Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• voor Mbo-studenten een regeling in de tegemoetkoming van de Ov-kosten te treffen op 

basis van een vergoeding per kilometer, zoals ook bij de Ov-chipkaart van toepassing is; 
• de regeling van toepassing te verklaren op Mbo-studenten jonger dan 18 jaar, zolang van 

rijkswege er geen Ov-studentenkaart wordt verstrekt, en die een voltijdsopleiding volgen; 
• de tegemoetkoming in de Ov-kosten te bepalen tot een maximum afstand van 45 km, 

waarvan de eerste 12,5 km voor eigen rekening komen; 
• de regeling zo toegankelijk mogelijk te maken, zonder dat er sprake van vergroting van de 

bureaucratie is; 

• te dekken uit het positief financieel meerjarenperspectief, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek 

initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

PASTIJ VAN DE AatisE» 

ChristenUnie 

^^^^^ 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 5 3 3 
WD — 
PvdA — 
PW — 5 
CDA — 1/ 
SP X 
D66 — ^ 
ChristenUnie — 3 
GroenLinks — 1 
SGP / — 
SOPLUS -—, / 
PvdD / — 
InwonersBelang / — 
De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare veraaderins van'Provinciale Staten van 
n 

intt ier 
A. Kost 

voorzitte 
L. Verbe 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEIO 

• 

• Christen" • 

• 

Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Landschapskunst 

Motie nr.: 

Agendapunt: lO.a. 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2015 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
De reserve grootschalige kunstprojecten eind 2013 €496.000 bedraagt, waarvan €180.000 is 
geoormerkt voor het 7̂  landschapskunstwerk; 

• Deze reserve daarmee een bedrag bevat van €316.000 dat niet is geoormerkt; 

• De stortingen ten gunste van de reserve zijn de afgelopen zeven jaren (vanaf 2007) hoger geweest dan 
de onttrekkingen, afgezien van een eenmalige financiering in 2010 door de gevolgen van een incident 
met een kunstwerk; 

• Sinds 2011 niets meer is onttrokken aan de reserve en de reserve autonoom is doorgegroeid door 
jaarlijkse standaardstortingen; 

• üit de door Provinciale Staten vastgestelde Programmabegroting 2014 blijkt dat de reserve autonoom 
door blijft groeien gedurende de begrotingsperiode 2014-2017 en er in deze periode conform de 
Programmabegroting 2014 geen onttrekkingen zijn geprogrammeerd. 



Overwegende dat: 
Het 7̂  landschapskunstwerk het laatste kunstwerk is dat wordt gerealiseerd en hier inmiddels 
sluitende afspraken over zijn gemaakt (realisatie kunstwerk Pier+Horizon naar een ontwerp van 
kunstenaar Paul de Kort bij Kraggenburg in de Noordoostpolder); 

• Dit 7̂  landschapskunstwerk volledig kan worden gerealiseerd vanuit het geoormerkte deel van de 
bestemmingsreserve; 

Er naast de bestemmingsreserve ook exploitatiebudgetten beschikbaar zijn voor landschapskunst en de 
afgelopen twee jaren (2012 en 2013) deze exploitatiebudgetten niet volledig zijn benut en in totaal 
€98.000 aan niet benutte gelden conform besluiten van Provinciale Staten zijn doorgeschoven via de 
bestemming van het jaarresultaat. Daarmee biedt het exploitatiebudget, in aanvulling op het 
geoormerkte deel van de bestemmingsreserve, alle ruimte om het 7̂  landschapskunstwerk te 
realiseren; 

üit het provinciaal beleid (de cultuurnota Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016, vastgesteld door 
Provinciale Staten op 12 december 2012) geen aanvullende grootschalige kunstprojecten blijken die 
financiering behoeven; 

• De bestemmingsreserve formeel volgens de Nota reserves en voorzieningen ook bedoeld is voor 
toepassing van de 1 %-kunstregeling, waarbij de bestemmingsreserve hier de afgelopen jaren niet voor 
is benut en ook thans hiervoor geen gelden zijn geoormerkt. 

Dragen het College op: 
Voorzichtigheidshalve een aanvullend oormerk aan te brengen in de bestemmingsreserve van € 50.000 
voor mogelijke toepassing van de 1 % kunstregeling in de toekomst; 

Het daarmee niet geoormerkte deel van de bestemmingsreserve van € 266.000 over te boeken naar de 
algemene reserve; 

De jaarlijkse standaardstorting aan de reserve van € 33.000 niet meer toe te passen in de begroting 
tot de volgende evaluatie van de Cultuurnota en deze storting bij een volgende evaluatie van de 
Cultuurnota te betrekken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemers: 

i J.N. Simonse, SP 6 i° 
i I.B. Joosse, PW 

Handtel^ning initiatiefnemers: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ 

•© PARTij VAN oe k&B&O 

C h r i s t e n l 

InwonersBeiane 

NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

/KJCfeieoctef^ 
Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
50PLÜS 
PvdD • 
InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen Verv^orpen 

Aldus besloten''i#de openbare vergadering van Provinciale'Staten van 

griffier, 
A. Kosr 

voorzittp 
L. Verbe 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

• I • 

I [ ^ PARTij VAU Di ARBEID | ^ 

• • 

• Chr is ten! 

I 1 .,' . GROEM, 

u Inwoners 
lOy-Belan 

Onderwerp: Beleidsvisie zonne-energie 

Motie nr.: 

Agendapunt: 10 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
In hoofdstuk 3 (ruimte) van de perspectiefnota in de paragraaf 'duurzaamheid' geen expliciete aandacht voor 
'zonne-energie' is opgenomen; 
Dat de paragraaf 'windenergie' een goede indruk geeft van de inspanningen binnen de provincie Flevoland, 
maar dat de o.i. noodzakelijke paragraaf 'zonne-energie' ontbreekt; 
Voorts constaterend dat de onder punt 3.2. genoemde zonatlas een waardevol hulpmiddel bij de bepaling van 
toepassingsmogelijkheden van zonne-energie is, maar niet leidt tot een planmatige benutting van deze 
energievorm; 

Eveneens vaststellend dat de zojuist gepubliceerde meicirculaire nadere bestedingsruimte biedt. 

Overwegende dat: 

De planmatige benadering van 'windenergie lokaal heeft geleid tot doelmatige samenwerking van bedrijfsleven, 
overheden en particulieren; 
voorts overwegend dat veel particuliere huishoudens op eigen initiatief zonne-energie hebben geïnstalleerd , 



Verzoeken het college: 
1. in het onderdeel 'duurzaamheid' onder punt 3.1. van de nota een studie naar ©©« grootschalige 
toepassingsmogelijkheden van zonne-energie in de daartoe geschikte open gebieden op te nemen, 
2. deze studie in samenwerking met bedrijfsleven en particuliere investeerders uit te voeren; en 
3. de financiering te zoeken binnen de in dit onderdeel genoemde deelprojecten; en/of 
4. in overleg te treden over een deel van de extra bestedingsruimte die geboden wordt in de 'mei
circulaire' die uw college als onderdeel voor de beraadslagingen heeft aangeboden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
E.G. Boshuijzen, SOPLÜS 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

... 

SP, 

Chr ls tenUi i fe . 

—••• I 

M 
InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 

SP 

D66 

ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLÜS 
PvdD 

ilnwonersBelang 

De motie is: Aangenomens. Verworpen 

vAldusibeslotensinsdeïopenbareivergadering van Provinciale Staten:van 

grt ' ier, / / / y ^ y ^ voordtter;; 
A. Kost / ' I y ' 1. Verbee! 

/ 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• Zr' 

• '*RT;] vooP-r« VHJMEW 

• 

I I PARTU VAN D£ ARBESÏS [ I 

• Christen 

j — j s ' CROEN 

• I I EIci3 Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Jeugdzorg 

Motie nr.: (^^^ 

Agendapunt: 10 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2014-2018, punt 6.1. 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
De Meicirculaire Provinciefonds 2014 aangeeft dat het voordelig effect van deze circulaire voldoende is om de 
stelpost nog te realiseren ombuigingen / dekkingsmiddelen nader in te vullen; 
Dat u in punt 6.1 van de perspectiefnota aangeeft dat de risico's op extra frictiekosten bij de overdracht van 
de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten niet voldoende zijn afgedekt en 'voor een deel bij de 
provincie bij de provincie komen te liggen' en 
Voorts constaterend dat u in uw mededeling over de meicirculaire aangeeft dat er binnen de begroting voor 
2015 ruimte ontstaat voor "nieuw beleid" dan wel aanvulling van de stelpost voor nog te realiseren 
ombuigingen. 

Overwegende dat: 
De goede overdracht van deze zorg naar de gemeenten nog niet in alle opzichten uitzicht op succes biedt en 
voorkomen moet worden dat 'kinderen' tussen wal en schip komen. 

f 
Verzoeken het college: 
Binnen de ruimte die de meicirculaire biedt een door nader overleg vast te stellen bedrag te reserveren 
voor tot nu toe niet gedekte frictiekosten, waardoor de Provincie mede mogelijk maakt de jeugdzorg zo 
optimaal mogeiijk te laten verlopen. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
E.G. Boshuijzen, SOPLUS 

ndtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

PARTIJ VAN OE ARBESB 

SP. 
EÜ; 
C h r l s t e n y f i l e 

GROEN 

Fill'lil II Til •'•"•ffffiS --xT̂ <̂  

1 

InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS 
PvdD 

: InwonersBelang 

De motie is: V Aangenomen Verworpen 

=Aldus besloten5in:>de:̂ openbare vergadering van:ProvincialeNStaten van 

sjrifficr, / / 
A. Kost l^ 

voorzitter, 
L. Verbeek 



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

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

Um • 

I I ^ PARTEJ VAN DE ARBSSD 

Q Chr i s tenU ï i 

j—j GiïOEfi 

um 
u 

Inwoners 
Belang 

nr.: g ) 

Onderwerp: Onderzoek hazenstand 

Motie 

Agendapunt: lO.a. 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2015 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• de hazenstand in oostelijk en zuidelijk Flevoland per hectare slechts een fractie (minder 

dan 10%) is van het Nederlands gemiddelde 
• de reden van de lage hazenstand onbekend is; 

Verzoeken het college: 
• te onderzoeken waarom Flevoland een lage hazenstand heeft; 
• onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om in zuidelijk en oostelijk Flevoland tot een reguliere 

hazenstand te komen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: M.C. Bax, Partij voor de Dieren 

Handtekening initiatiefnj 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING ^ 

! : : | : !3MS# 

^ PARTIJ VAN BE AKSEID 
^ ^ ^ ^ 

SP» 

Chr is tenUnie. 
J 

(WH. 
-MM 
mm 
InwonersBelang 

^ ^ ^ ^ ^ 

stemverhouding 
Totaal 

Voor \ Tegen stemverhouding 
Totaal 

VVD 

PvdA A i ^ 
PVV - • 1 5 
CDA / 1 3 
SP — 
D66 

ChristenUnie 3 
GroenLinks ( -
SGP I- / 
SOPLÜS 

• / • -PvdD i / 
InwonersBelang 

/ 
/ i — 

De motie is: : Aat^eaöfflgB.^ ^ Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van / / ji/./)! ^ 

griffier, 
A. Kost': 

voorzitter 
L. Verbee 



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

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

I I ^ PARTIj VAX oe A(tS£ID | | 

• Chr is ten 

j— j GitOÊïè 

• Eri3 """^ 

U 

u 
u Inwoners 

Belang 

Onderwerp: Conripensatie EHS 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Overwegende dat: 
- compensaties voor het onttrekken van delen van de EHS gerealiseerd zijn in bestaand bos- èn/of 

natuurgebied; 
hiermee de totale oppervlakte van natuur achteruit gaat; 
in verschillende andere provincies is vastgelegd dat compensaties niet in bestaande bossen of 
natuurgebieden worden uitgevoerd; 
IffonzeLV.erordgiiiiiiijiuur de fvsie^ccJcefuil-Hjeviliij i i lei dtiidoli.ik.aonQeg-otnscbie^en is •wanneer-iets_ 
een-^kleinsGhalige.5ntwiRkeling"'betreft; 

Verzoeken het college: 
compensaties van de EHS niet te realiseren in bestaande bos- of natuurgebieden; 

•:::?==i»et-eeft-veor5tet'te''kuiiieii OIU lil de VeiOlüeiiiiig'voor-de^fysieke-leef.uMry'evliiy liet-begrip . 

"kleinschalige ontvdkketffl#-faetep-te omschrijven.;—» 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: M.C. Bax, Partij voor de Dieren 

Handtekening initiatiefnemer: 



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

. . • 4 ï [ . ; « > ; » » : v . ^ . « ) i i 

C h r i s t e n ! -"-^s 

[SOJ sssm 

InwonersBelang 

stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen stemverhouding 
Totaal 

VVD 

PvdA I PVV — 
CDA — H 
SP 

D66 .— 
ChristenUnie 3 
GroenLinks l — 
SGP — 1 
SOPLUS 

— • P v d D : - . 1 1 • : 
InwonersBelang / ' ; — 
De motie is: Aangonomon • Verworpen 

dus:bestotenynsï^ïopenbanè::vergadering:van::Provinciale;Staten.van 

griffier 
A. Kos' 

// iiA{\{ 

voorzitter 
L. V?- beo 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel J ' l van Reglement van O rde Provinciale Staten van Flevoland 
ngediend door: 

• 1 • • Chr istenUnie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBËID CU S l © • aQROENltNKK 
asBSKïiïsaMï 

• 

• 

• • • m nwoners 
elang 

Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Stelpost Onzekerheden Perspectiefnota 

9 a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provindale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 

1. Aan beslispunt 1 toe te voegen: met inachtneming dat de stelpost 'Onzekerheden 
Perspectiefnota' wordt opgeheven, het risico 'uitbetaling vakantie-uitkering' als specifieke 
post in het financieel meerjarenperspectief wordt opgenomen en de resterende bedragen 
in 2015 - 2018 (1.900; 1.900; 2.275 en 2.400) aan het financieel meerjarenperspectief 
worden toegevoegd; 

Toelichting: 

De stelpost 'Onzekerheden Perspectiefnota' bedoeld is voor het opvangen van mogelijke 
nadelige gevolgen voor een aantal begrotingsonzekerheden. Binnen de provincie er 
weerstandsvermogen aanwezig is dat eveneens tot doel heeft om risico's in de begroting op te 
vangen. Uit de stukken blijkt dat de 'totale dekkingsgraad' consistent stijgend is. Met het 
huidige weerstandsvermogen alle risico's circa tweemaal kunnen worden opgevangen. 

Het onduidelijk is waarom voor begrotingsrisico's soms een stelpost en soms weerstand 
capaciteit nodig is. De onderbouwing van de 'stelpost onzekerheden' ook past binnen het kader 
voor risico's zoals dat door Provinciale Staten is gedefinieerd voor het weerstandsvermogen. 



De risico's die in de perspectiefnota onder de stelpost 'Onzekerheden Perspectiefnota' zijn 
opgenomen, met uitzondering van de stelpost 'gewijzigde uitbetaling vakantie-uitkering', 
binnen de weerstand capaciteit kunnen worden opgevangen. De 'gewijzigde uitbetaling 
vakantie-uitkering' met een kans van 100 % dat deze zich voordoet, naar haar aard thuishoort in 
het financieel meerjarenperspectief. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ 

• PARTIJ VAN oe ARBEID 

Christen 

InwonersBelang 

NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

: InwonersBelang 
De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier 
A. Kost 

voorz'tter, 
L. Verbeek 



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

Artikel ^'van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• i • Chr istenUnie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID | | 

n • ' ' n 0.3 
j I M«rij voos Of vtijHtJo. [ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

• 

MfAOROENUNStS 

51 

Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Paviljoen Floriade 

9 a 

Perspectief nota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 

1. Beslispunt 3, sub a. Realisatie paviljoen Floriade: € 1.000.000 te laten vervallen. 

Toelichung: 

Gedeputeerde Staten meerdere malen heeft aangegeven dat de provincie Flevoland met 
betrekking tot de inbreng bij de totstandkoming van de wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Almere 2022 het 'Goed Gastheerschap' invult. 

Provinciale Staten hiervoor via het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) een bedrag 
van 10 min. euro beschikbaar heeft gesteld. Meerdere malen door de Gedeputeerde is 
aangegeven dat de financiële bijdrage van de Provincie Flevoland aan de wereldtentoonstelling 
beperkt blijft tot het eerder genoemde bedrag. 

De creatie 'Broedplaats en demonstratiecentrum' topsector Agrofood en tuinbouw enerzijds en 
'Goed Gastheerschap' anderzijds geen directe relatie met elkaar hebben. Op deze manier via 
een achterdeur toch opnieuw een financiële bijdrage aan de Floriade Almere 2022 wordt 
toegevoegd, zonder dat er een statenvoorstel aan te pas komt waarin ook de exploitatielasten 
in het meerjarenperspectief is opgenomen. 



Naam initiatiefneper^ 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

> PARTIJ VAN oe ARSÉSB 

PiflTIi v o o s DEVtlJMHO 

Christen' 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal / / 

::iVVD — 
PvdA ||i|||||||||i|B^ li 1 ^^^^mm 
PVV ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CDA — 
SP z 
D65 — 
Christenunie — 3 
GroenLinks / il||||l|§:|:;;:;;:jf| 
SGP / 
SOPLUS 
PvdD 
InwonersBelang i — 
Qe_coot4e-i« fhwjAlïWt IS 

::AlduSibesloten)in;:de;openbareivergadering vaniProvinciale Staten van n iuni aoi^ 



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

PROVINCIALE STATEN 

AMENDEMENT 
ArtikeU^van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

• numi VOO* at vwpoi» 

• 

I I PARTIJ VAN DE ARBEID | | 

• D66 

G ChristenUnie 

' S ï h GROENUNKS 
rLJ.y zn W OE TOBOinST 

• 

• 

; CcrrionMcrd* 

Onderwerp: Paviljoen Floriade 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 9 

Onderwerp Statenvoorstel: Paviljoen Floriade 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit 
Beslispunt 3a vervangen door: 

Realisatie pavi l joen Floriade f inancieren uit Floriade budget IFA. 

Toelichting: 
Binnen het IFA is er een budget voor IFA van 10 min gereserveerd. De kosten voor het paviljoen Floriade passen 
binnen het IFA budget en behoren hier ook uit betaald te worden. In de Economische Agenda Floriade (sept 
2013) staat ook expliciet vermeld: "...in deze college periode geen aanvullende budgetten nodig." Bovendien 
zijn de kosten voor het paviljoen naar verwachting 100% revolverend. 



Naam initiatiefnemer: 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HANDTEKENING 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

PARTS) VOOR QE VRIJHEID 

O 
SP. 

ChristenOiroD© 

lSf) \ GROENUNKS 
i^^zaHDEiisniiasT 

m / 

Stemvérhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemvérhouding 
Totaal 31 
VVD ƒ 
PvdA 
PVV — 
CDA — 
SP 

D66 — li 
ChristenUnie — 
GroenLinks / 
SGP / — 
SOPLUS / 
PvdD / — 

/ — 
Het amendement is: 

.Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

7 griffier, 

// iuni 9^0^^ 



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: 

• 3 D ChristenUnie 

1 1 PARTIJ VAN DE ARBEID 
/K-VKÏDi GROENUNKS 
' 1 v l̂̂ ziiiiiniiiiiBaaBr 

1 1 MJmi VOO» DE VRIJKtU 

Onderwerp: Duurzame renderende alternatieven rentebaten 

(in te vullen door griffier) / " " ^ 
Amendement nr.: { O j 

Agendapunt: 9 

Onderwerp Statenvoorstel: Duurzame renderende alternatieven rentebaten 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit 
De navolgende beslispunten toe te voegen: 

1. In het kader van beter renderende rentebaten het provinciehuis energieneutraal te 
maken door realisatie van LED-verlichting en zonnepanelen. 

2. Voor projectontwikkel ing en realisatie gebruik nnaken van DE-on. 

Toelichting: 
Het rendement van schatkistbankieren is erg laag (0,2 %). Daarom is GS op zoek naar beter renderende 
alternatieven binnen de wettelijke mogelijkheden. Rendement van zonnepanelen voor grootverbruikers 
ongeveer 8% is (op basis van SDE+). Het rendement van LED-verlichting ligt nog veel hoger. 
Investeren in LED en zonnepanelen heeft een veel hoger rendement dan schatkistbankieren. Bovendien draagt 
het bij aan de provinciale klimaatdoelstellingen, zijn de energiekosten tot nul reduceerd (structurele 
besparing) en geeft de provincie hiermee een (zichtbaar) goed voorbeeld. 



Naam initiatiefnemer: 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM HANDTEKENING 

w 
PARTIJ V A N DE A R B E I D 

^^^^^^^ 

O 
SP. 

ChristenysiiB® 

(S ih CROENUNKS 
l^ j j^ZMHmiIIBOHIST 

m 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 

ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

Het amendement is: 

Aldus besloteji in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 

f Mij 


