PROVINCIE
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B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
1649919

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 17 september 2014

Aanwezig:

.^^^,,:^t:V$M

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heer R.P.G: Bosma .
(WD), de heer F. Boundati (PvdA), de heer W. Boutkan (PW), de heer J.J.T.M. van den Donk
(PvdA), de heer L. Ferdinand (Christenunie), mevrouw I. van Hooff (WD), mevrouw M. JonkerWaterlander (VVD), mevrouw I.B. Joosse (PW), de heer CA. Jansen (PVV), de heer A.Karsies (PW),
de heer C.J. Kok (PVV), de heer S.J. Kok (D66), de heer J. Kramer (WD), de heer E.F. Kunst (D66),
mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (WD), de heer S. Miske (GroenLinks), de heer R.T. Oost,
(CDA), de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer E.F. Plate (WD), de heer J. de Reus (WD), de heer M.A.
Rijsberman (D66), mevrouw S- Rötscheid (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer J.N.
Simqnse (SGP), de heer R.J. Siepel (Christenunie), de heer E. Sloot (PvdA), de heer A. Stuivenberg
(SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (WD); mevrouw Y. Weijand (WD) ,de heer
J. van Wieren (CDA).
Statengriffier: Mevrouw A. Kost
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heren J.N.J. Appelman (CDA), B. Gijsberts (WD), J. Lodders (WD) en MTJ.D. Witteman (PvdA)
Afwezig:
• ji-i3f;iHI/:ci
De heer E.G. Boshuijzen (50 PLUS), de heer J.E. Geersing (Christenunie), de heer G. Laagland
(InwonersBelang), de heer H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw M.C. Bax (PvdD), mevrouw M. Luyer
(CDA).
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuijzen, de heer
Geersing, de heer Laagland, de heer van Ravenzwaaij, mevrouw Bax en mevrouw
Luyer.

2.

Vaststellen agenda
• ï Er zijn geen hamerstukken aan de agenda toegevoegd.
• Er zijn geen mondelinge vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje.
• Er zijn geen fracties die een motie vreemd aan de orde van de dag wensen in
te dienen.
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3.

Mededelingen

Besluit
4.

Provinciale Staten heeft in haar vergadering van 2 juli 2014 de door het college
opgelegde geheimhouding op het exploitatieplan Flevokust bekrachtigd.
Conform artikel 25 lid 4 Provinciewet stelt het college voor deze geheimhouding
per 14 augustus 2014 op te heffen, aangezien dit plan onderdeel uit maakt van
de stukken in de inspraakprocedure, die loopt tot en met 24 september.
Provinciale Staten hebben de opgelegde geheimhouding opgeheven.

Vragenhalfuurtje
n.v.t.
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5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 17 september 2014
Besluit
De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
6. Vaststellen besluitenlijst van 2 juli 2014
Besluit
De besluitenlijst van Provinciale Staten van 2 juli 2014 wordt conform
vastgesteld.
7.

Hamerstukken
n.v.t.

8.

Bespreekstu eken
Voorste/ af te voeren moties
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 16499191628875, besluiten de
moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, met de nummers 26, 36,
53, 73, 74, 76, 84, 85, BS01, RL02 en RL03 als afgedaan te beschouwen en van de
lijsten van moties af te voeren.
Toezegging
n.v.t.
Besluit
Aangenomen met algemene stemmen.

.0.

b.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Besluit

Initiatiefvoorstel WD : glasvezel buitengebied
Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het initiatiefvoorstel van WD - HB 1605735 - van april 2014, besluiten
het College van Gedeputeerde Staten op te dragen:
1 ) Een business case op te stellen (en te distribueren) waarmee marktpartijen
de haalbaarheid van een competitieve aanbieding voor glasvezel (of een
gelijkwaardig hoogwaardige verbinding) in het buitengebied kunnen onderzoeken
en vervolgens aanbieden. In deze business case wordt de huidige status van het
provinciale glasvezelnetwerk (bruggen en slüize'n) gecommuniceerd, zodat
marktpartijen hierop aan kunnen sluiten.
2) Uiterlijk 4e kwartaal 2014 GS te laten rapporteren over de voortgang, op
grond waarvan Provinciale Staten een definitief besluit kunnen nemen op basis
van de uitkomsten van het onderzoek.
3) De provinciale bijdrage van maximaal 50.000 euro kan gefinancierd worden uit
de beschikbare Investeringsgelden (begrotingswijziging...)
n.v.t.
Verworpen met 9 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

Motie 1
Besluit

WD, 'Heel Flevoland op het snelle net'
Aangenomen met 25 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

c.
Ontwerp-besluit

Zienswijze conceptbegroting 2015 NieuwLand Erfgoedcentrum
Provinciale Staten van Flevoland
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014, nummer
16499191617719, besluiten de in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze over
de conceptbegroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) conform
bijgevoegde brief aan NLE kenbaar te maken.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17
september 2014.
Gedeputeerde Lodders zegt toe een toelichting te geven op de ontwikkelingen in
het Nieuwland Erfgoedcentrum in het laatste kwartaal van 2015.
Aangenomen met algemene stemmen.

Toezegging
Besluit
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d.
Ontwerp-besluit

Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer
Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 augustus 2014, nummer 1633613,
besluiten:
1. Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de
reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op € 65.000,
gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019.
2. Het college van GS op te dragen de incidentele verhoging van de bijdrage aan
de Randstedelijke Rekenkamer te voorzien in de begroting 2015 en de^i ?
meerjarenraming 2016-2019.
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1
en 2 genomen besluit te informeren.

Toezegging
Amendement A

n.v.t.
Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer
De tekst van beslispunt 1, zijnde:
"Hetaandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de
reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op €65.000,-,
gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019"

Besluit
Amendement A

te vervangen door:
„ H e t aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de
reorganisatie van de
Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op maximaaL€65.000,-, gespreid over de
jaren 2015 tot en met 2019."
Aangenomen met algemene stemmen.

Geamendeerd
besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 augustus 2014; nummer 1633613,
besluiten:
1. Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de
reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op maximaal
€65.000,-, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019."
2. Het college van GS op te dragen de incidentele verhoging van de bijdrage
aan de Randstedelijke Rekenkamer te voorzien in de begroting 2015 en de
meerjarenraming 2016-2019.
3.1 De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1
en 2 genomen besluit te informeren.

Besluit inclusief
amendement

Aangenomen met algemene stemmen.

e.
Ontwerp-besluit

Governance Randstedelijke Rekenkamer
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de leden van de
Programmaraad van 13 mei 2014, nummer 1649919, besluiten:
1.
de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke
Rekenkamer als volgt te wijzigen:
A. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 8
toegevoegd dat komt te lulden als volgt:
Artikel 8 Instelling Werkgeverscommissie
1. Provinciale Staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke
regeling stellen gezamenlijk bij afzonderlijk besluit een
Werkgeverscommissie in.
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2. De Werkgeverscommissie bestaat uit zoveel leden als er deelnemers
zijn aan de gemeenschappelijke regeling.
3. Elke deelnemer benoemt één lid en één plaatsvervangend lid.
4. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.
5. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie kan
niet tevens lid zijn van de Programmaraad.
6. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie heeft
deskundigheid en/of competenties op het gebied van een
werkgeversfunctie.
7. Het lid of plaatsvervangend lid heeft de zittingsduur van Provinciale
Staten. Bij een tussentijdse vacature wordt daarin terstond voorzien
door de deelnemer die dit lid of plaatsvervangend lid heeft benoemd.
8. Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van
bulten de kring van de deelnemers. Deze externe leden zijn een
periode herbenoembaar.
B. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 9
toegevoegd dat komt te lulden als volgt:
Artikel 9 Taakstelling Werkgeverscommissie
1. De Werkgeverscommissie voert minstens tweemaal per jaar een
gesprek met de bestuurder-directeur: in het voorjaar over de door de
Rekenkamer geleverde producten en behaalde prestaties en in het
najaar over de voornemens voor het komend jaar.
2. De Werkgeverscommissie richt zich op alle aspecten, die het
werkgeverschap betreffen en niet die op het gebied van de
Programmaraad.
3. Voorafgaand aan de onder lid 1 genoemde gesprekken laat de
Werkgeverscommissie zich Informeren door de
personeelsvertegenwoordiging van de Rekenkamer.
4. De Werkgeverscommissie laat zich ondersteunen door een
vertegenwoordiger uit de ambtelijke organisatie (van één van de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling), die belast is met
personele aangelegenheden.
C. De oude artikelen 8 tot en met 24 te vernummeren naar 10 tot en met
26.
II.

De Verordening Programmaraad als volgt te wijzigen:
D. Aan artikel 3 Samenstelling en benoeming, wordt een nieuw lid 9
toegevoegd dat komt te lulden als volgt:

Toezegging
Amendement B

Een lid van de Programmaraad kan niet tevens lid zijn van de
Werkgeverscommissie zoals bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke
Regeling Randstedelijke Rekenkamer.
n.v.t.
Besluiten beslispunt IA lid 8: zijnde:
„Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van bulten de kring
van de deelnemers. Deze externe leden zijn een periode herbenoembaar",
als volgt te wijzigen:
"Leden kunnen in principe alleen worden benoemd uit de kring van deelnemers.
Er zijn echter ook leden van bulten de kring van de deelnemers benoembaar.
Deze externe leden zijn een periode herbenoembaar."
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Besluit
Amendement B

Aangenomen met algemene stemmen.

Geamendeerd
Besluit

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de leden van de
Programmaraad van 13 mei 2014, nummer 1649919, besluiten:
I.
de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke
Rekenkamer als volgt te wijzigen:
A. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 8
toegevoegd dat komt te lulden als volgt:
Artikel 8 Instelling Werkgeverscommissie
1. Provinciale Staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke
regeling stellen gezamenlijk bij afzonderlijk besluit een
Werkgeverscommissie in.
2. De Werkgeverscommissie bestaat uit zoveel leden als er deelnemers
zijn aan de gemeenschappelijke regeling.
3. Elke déeinemer benoemt één lid en één plaatsvervangend lid.
4. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.
5. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie kan
niet tevens lid zijn van de Programmaraad.
6. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie heeft
deskundigheid en/of competenties op het gebied van een
werkgeversfunctie.
7. Het lid of plaatsvervangend lid heeft de zittingsduur van Provinciale
Staten. Bij een tussentijdse vacature wordt daarin terstond voorzien
door de deelnemer die dit lid of plaatsvervangend lid heeft benoemd.
8. Leden kunnen in principe alleen worden benoemd uit de kring van
deelnemers. Er zijn echter ook leden van buiten de kring van de
deelnemers benoembaar. Deze externe leden zijn een periode
herbenoembaar
B. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 9
toegevoegd dat komt te lulden als volgt:
Artikel 9 Taakstelling Werkgeverscommissie
1. De Werkgeverscommissie voert minstens tweemaal per jaar een
gesprek rnet de bestuurder-directeur: in het voorjaar over de door de
Rekenkamer geleverde producten en behaalde prestaties eh in het
najaar over de voornemens voor het komend jaar.
2. De Werkgeverscommissie richt zich op alle aspecten, die het
werkgeverschap betreffen en niet die op het gebied van de
Programmaraad.
3. Voorafgaand aan de onder lid 1 genoemde gesprekken laat de
Werkgeverscommissie zich Informeren door de
personeelsvertegenwoordiging van de Rekenkamer.
4. De Werkgeverscommissie laat zich ondersteunen door een
vertegenwoordiger uit de ambtelijke organisatie (van één van de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling), die belast is met
personele aangelegenheden.
C. De oude artikelen 8 tot en met 24 te vernummeren naar 10 tot en met
26.
li.

De Verordening Programmaraad als volgt te wijzigen:

PROVINCIE

FLEVOLAND

B e s l u i t e n l i j s t PS
Bladnummer

6
D. Aan artikel 3 Samenstelling en benoeming, wordt een nieuw lid 9
toegevoegd dat komt te luiden als volgt:
Een lid van de Programmaraad kan niet tevens lid zijn van de
Werkgeverscommissie zoals bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke
Regeling Randstedelijke Rekenkamer.
Besluit inclusief
amendement

Aangenomen met algemene stemmen.

f-

Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 'Openbaar, tenzij...'
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium d.d.1
augustus 2014, nummer 1649919 en gelezen het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer Openöaor, tenzij;
overwegende het belang van helderen en eenduidige spelregels en procedures
over openbaarheid en geheimhouding voor het verloop van het politiekbestuurlijke proces en de publieke verantwoording hierover.
Besluiten:
1. In te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies, te weten:
a. Hoofdconclusie: De regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen
van geheimhouding worden door de provincie Flevoland vaak niet gevolgd. Er is
onvoldoende gezorgd voor provinciale regels en/of provinciaal beleid om
naleving van die wet- en regelgeving eenvoudiger te maken. Deze conclusie is
gebaseerd op deelconclusies 1 en 2.
b. Deelconclusie 1: De provinciale regels omtrent geheimhouding zijn in lijn
met de wettelijke regels. De uitwerking in het provinciale beleid wijkt echter
wel op onderdelen van de wettelijke regels af.
c. Deelconclusie 2: In de praktijk worden wet- en regelgeving omtrent
geheimhouding vaak niet door de provincie nageleefd. Daarbij is onvoldoende
gezorgd voor mogelijkheden om naleving van die wet- en regelgeving
eenvoudiger te maken.

Ontwerp-besluit

2. in te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen
(nummering rapport RRK), te weten:
I.Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan
wet- en regelgeving:
- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten
bekrachtigen;
- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit,
waarbij duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden
geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het
bekrachtigen van de geheimhouding in de eerstvolgende PS-vergadering.
7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit
besloten deel opstellen.
8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit
over het al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de
geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan
van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden
genomen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van
rechtswege is vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime Informatie
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openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en
opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de
geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege vervalt.
3.kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen,
te weten (nummering rapport RRK):
2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende
geheimhouding rust
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit,
waarbij duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden
geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om ;
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
6: Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als
geheel te blijven sturen, zodat Statenleden de informatie kunnen delen met
fractiegenoten buiten de Statencommissie. Vraag daarbij aan PS orn de
geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de
geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan
van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden
genomen.
Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd,
aan PS om de geheimhouding expliciet op te heffen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven:of van
rechtswege is vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en
de voorheen geheime besluiten openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd; bekrachtigd en
opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer.
4. het Presidium te verzoeken om in samenspraak met de bestuurlijke
driehoek en GS met nadere voorstellen te komen ter verbetering van het
provinciale beleid en bijbehorende spelregels en procedures.
Toezegging
Amendement C

n.v.t.
te amenderen tekst in het Statenvoorstel bij beslispunt 2 en 3:
2. in te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen
(nummering rapport RRK), te weten:
1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en
regelgeving:
- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten
bekrachtigen;
- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij
duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt
opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de
geheimhouding in de eerstvolgende PS-vergadering.
7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten
deel opstellen.
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8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het
al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou
moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat
er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is
vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven.
Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden
opgeheven of van rechtswege vervalt.
3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te
weten (nummering rapport RRK):
2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding
rust
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij
duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt
opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als
geheel te blijven sturen, zodat Statenleden de informatie kunnen delen met
fractiegenoten buiten de Statencommis-sie. Vraag daarbij aan PS om de
geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou
moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat
er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.
Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekraifhtigd, aan PS om
de geheimhouding expliciet op te heffen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is
vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime
besluiten openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven.
Noteer hierbij ook wanneer.

Te wijzigen in:
2. In te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen
(nummering rapport RRK), te weten:
1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en
regelgeving:
- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten
bekrachtigen;
- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij
duidelijk is op basis van welke
wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de
geheimhouding in de
eerstvolgende PS-vergadering.
6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als
geheel te blijven sturen, zodat statenleden de informatie kunnen delen met
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fractiegenoten buiten de Statencommissie. Vraag daarbij aan PS om de
geheimhouding in de eerstvolgende Statenvergadering te bekrachtigen.
7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten
deel opstellen.
8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het
al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou
moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat
er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is •
vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
~.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd/ ibekrachtigd en opgeheven.
Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden»»
opgeheven of van rechtswege vervalt.
3. kennis.te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te
weten (nummering rapport RRK):
2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding
rustfllig^^^^^
/" •/iïp- ''.
:^ r'Sfi;o/-<'
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij
duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt
opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voorzolang de geheimhouding zou
moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat
er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.
Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om
de geheimhouding expliciet op te heffen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is
vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime
besluiten openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd; bekrachtigd en
opgeheven. Noteer hierbij: ook wanneer.
Besluit
Amendement C

Aangenomen met algemene stemmen, met een stemverklaring van de PvdA.

Geamendeerd
Besluit

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium d.d.1
augustus 2014, nummer 1649919 en gelezen het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer Openbaar,
tenzij;
overwegende het belang van helderen en eenduidige spelregels en procedures
over openbaarheid en geheimhouding voor het verloop van het politlekbestuurlijke proces en de publieke verantwoording hierover.
Besluiten:
1.

In t e stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies, te weten:
a. Hoofdconclusie: De regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen
van geheimhouding worden door de provincie Flevoland vaak niet gevolgd. Er is
onvoldoende gezorgd voor provinciale regels e n / o f provinciaal beleid om
naleving van die wet- en regelgeving eenvoudiger te maken. Deze conclusie is
gebaseerd op deelconclusies 1 en 2.
b. Deelconclusie 1: De provinciale regels omtrent geheimhouding zijn in lijn
met de w e t t e l i j k e regels. De uitwerking in het provinciale beleid w i j k t echter
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wel op onderdelen van de wettelijke regels af.
c.Deelconclusie 2: In de praktijk worden wet- en regelgeving omtrent
geheimhouding vaak niet door de provincie nageleefd. Daarbij is onvoldoende
gezorgd voor mogelijkheden om naleving van die wet- en regelgeving
eenvoudiger te maken.
2. In te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen
(nummering rapport RRK), te weten:
1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en
regelgeving:
- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten
bekrachtigen;
- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij
duidelijk is op basis van welke
•
wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de
geheimhouding in de
eerstvolgende PS-vergadering.
6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als
geheel te blijven sturen, zodat statenleden de informatie kunnen delen met
fractiegenoten buiten de Statencommissie. Vraag daarbij aan PS om de
geheimhouding in de eerstvolgende Statenvergadering te bekrachtigen.
7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten
deel opstellen.
8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het
al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag, i
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou
moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat
er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is
vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven.
Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden
opgeheven of van rechtswege vervalt.
3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te
weten (nummering rapport RRK):
2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding
rust
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij
duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt
opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om
onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou
moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat
er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.
Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om
de geheimhouding expliciet op te heffen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is
vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime
besluiten openbaar.
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11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en
opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer.
4. het Presidium te verzoeken om in samenspraak met de bestuurlijke
driehoek en GS met nadere voorstellen te komen ter verbetering van het
provinciale beleid en bijbehorende spelregels en procedures.

Besluit Inclusief
amendement

Ontwerp-besluit

Toezegging

Besluit

9.

Aangenomen met algemene stemmen.

Bus/nesscase Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheken (WSF)
Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten vani 17 september 2014, nummer
15967164991962, besluiten:
1. Een bedrag van maximaal € 200.000,- (voor 2014 €80.000, voor 2015 €
70.000 en 2016 € 50.000) te onttrekken aan de Reserve Strategische en
Ontwikkelprojecten voor de realisatie van de business case 'maatwerk in
informatie' van de wetenschappelijke steunfunctie bibliotheken, via de
19® wijziging van de Programmabegroting 2014;
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17
september 2014.
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat eind 2015 ,begin 2016 een evaluatie wordt
gehouden m.b.t. het steunpunt. De beschikbaar gestelde middelen worden niet
in één keer uitgegeven, maar afhankelijk gesteld van tussentijdse evaluatie
Aangenomen met 22 stemmen v Dor en 11 stemmen tegen, met een
stemverklaring van de WD.

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
n.v.t.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur;
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale State'n van
Statengrifffer,

L. Verbeek
Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op:
|
http://staten1nformat1e.flevoland.nl/Documenten/beslu1tenl11sten/.
Het archief is te raadplegen op: http://staten1nformat1e.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorgan1sat1e/prov1nc1ale_...staten/vergaderingen/u1tzènd1ngen/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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ingediende moties
Motie nr.

Onderwerp

1.

Heel Flevoland op het snelle
net

Fracties voor/
tegen
WD: 9 voor
PvdA: 6 voor
Christenunie: 2 voor
CDA: 3 tegen
SGP: 1 voor
PVV: 5 tegen
SP: 2 voor
D66:4 voor
GroenLinks: 1 voor
50PLÜS: PvdD:InwonersBelang:-

Aangenomen/
verworpen

Voor: 25
Tegen: 8
Aangenomen

Moties v r e e m d
aan de o r d e van
de dag
Bladnummer

13
Ingediende moties vreemd aan de orde van de dag
Geen

Amendementen
Bladnummer

14
Ingediende amendementen
Amendement
nr.
A

B

C

Onderwerp
Reorganisatie Randstedelijke
Rekenkamer

Governance Randstedelijke
Rekenkamer

Rapport Randstedelijke
Rekenkamer Openbaar, tenzij

Fracties voor/
tegen
WD: 9 voor
PvdA: 6 voor
Christenunie: 2 voor
CDA: 3 voor
SGP: 1 voor
PW: 5 voor
SP: 2 voor
D66:4 voor
GroenLinks: 1 voor
50PLUS:PvdD:InwonersBelang:WD: 9 voor
PvdA: 6 voor
Christenunie: 2 voor
CDA: 3 voor
SGP: 1 voor
PVV: 5 voor
SP: 2 voor
D66:4 voor
GroenLinks: 1 voor
50PLUS:PvdD:InwonersBelang:WD: 9 voor
PvdA: 6 voor
Christenunie: 2 voor
CDA: 3 voor
SGP: 1 voor
PW: 5 voor
SP: 2 voor
D66:4 voor
GroenLinks: 1 voor
50PLUS: PvdD: InwonersBelang:-

Aangenomen/
verworpen

Voor:33
Tegen :0
Aangenomen

Voor:33
Tegen :0
Aangenomen

Voor: 33
Tegen:0
Aangenomen
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Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Ingediend door:

•

•
I

Christen IJrii
1 , GS»OEW

•
•
•

Inwoners
Belang

Onderv^erp:
Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer
Amendement nr.:1
Agendapunt: 8d
Onderwerp Statenvoorstel: Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer
Nummer Statenvoorstel: 1633613
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 17 september 2014,
Wijzigen ontwerpbesluit

De tekst van beslispunt 1, zijnde:
"Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de reorganisatie van de
Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op €65.000,-, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019"
te vervangen door:
„Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de reorganisatie van de
Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op maximaal €65.000,-, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019."

Toelichting:
In het statenvoorstel opgenomen bedrag van €65.000,- dat gebruikt wordt om de frictiekosten te betalen
voortvloeiend uit de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer, te maximaliseren tot dit bedrag.
En niet zoals vermeld staat in de als onderdeel van dit statenvoorstel opgenomen bijlage 1: "Voornemen
tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer, flexibel en efficiënt (edocsnr. 1639918)', waar vermeld
staat op pagina 5, dat „de kosten ook mogelijk hoger kunnen worden".

Naam initiatiefnemer;.
I. Joosse

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

^

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

•PARTIJVAN DB ARBEID

ml]

SP.
ChristenU

:

GROEN

^^^^

InwonersBelang

iStemverhouding
iTotaal

Voor

Tegen

•••IlillliM^^^

WD
PvdA
PW

iiilii^S^^BHBiiililiïiiBiB

IIIH^^HIillillBlBIIIBI
—

CDA

—

IIISllBllHIIliilMIIBll^^
iD66

•-.}

1

Christenunie
GroenLinks

—

ii^BlllllllllilHIl^

—

SGP

-

50PLUS

—

PvdD

—

—

InvyonersBclang

—

-

'

De motie is: «=cï«N<=§_'rci<r'^^«rN

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van V';^ '^s.^sVairirNy^JijN.
griffier,

i

I

voorzitter.
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Onderwerp:
Governance Randstedelijke Rekenkamer
Amendement nr.: 1

Agendapunt: 8e
Onderwerp Statenvoorstel:
Governance Randstedelijke Rekenkamer
Nummer Statenvoorstel:
1615712
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 17 september 2014,
Wijzigen ontwerpbesluit

Besluiten beslispunt IA lid 8: zijnde:
„Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van bulten de kring van de deelnemers.
Deze externe leden zijn een periode herbenoembaar",

als volgt te wijzigen:
"Leden kunnen in principe alleen worden benoemd uit de kring van deelnemers. Er zijn echter ook
leden van buiten de kring van de deelnemers benoembaar. Deze externe leden zijn een periode
herbenoembaar."
Toelichting:

In het statenvoorstel is onder beslispunt IA, lid 8 opgenomen dat in de in te stellen
werkgeverscommissie ook leden benoembaar zijn van bulten de kring van de deelnemers (lees:
anderen dan statenleden).
Omdat de Randstedelijke Rekenkamer werkt voor PS en juist dan ook door PS het beste beoordeeld
kan worden is het niet wenselijk om externen zitting te laten nemen in de werkgeverscommissie.
Een externe laag zal lelden tot meer bureaucratie omdat de informatie die benodigd is om de taak
in een werkgeverscommissie zorgvuldig uit te voeren, zal lelden tot het raadplegen van diezelfde
statenleden. Daaronp zou het in principe moeten gaan om leden uit de kring van deelnemers, er
kunnen zich echter situaties voordoen dat de mogelijkheid van benoeming van externe leden
wenselijk is.

Naam initiatiefnemer:
I. Joosse

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

|f
^

PAR.TEJ VAH DE Afimm

SP.
C h r i s t e n - irCROEN

'^^^^

InwonersBelang

eStemverhouding
To-li .3 i

Voor

1 ecjer.

PvdA

-

PVV

-

WD

ÜDA

III^MïBlliliiM^^

SP
D66

-

Christenunie

IIIIIIIB

GroenLinks

—

SGP

IIIH

50PLUS

—

PvdD
InwonersBelang
De motie is:

^ ^ .-,-xf=.rN

^•Biiii^^^^Hiiiifii

—

3 3

Aldus beslote^ in de o^pnbare vergadering van Provinciale Staten van
entfie

—

-«^^>^^^v^^c5s>Jv
voorzitter.
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GROEN
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•
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Inwoners
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Onderv/erp:
R a n d s t e d e l i j k e Rekenkamer
Amendement nr.: 1
Agendapunt: 8f
Onderwerp Statenvoorstel:
Rapport Randstedelijke Rekenkamer Openbaar, t e n z i j .
Nummer Statenvoorstel:
1633954
Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 17 september 2014,
Wijzigen ontwerpbesluit

\

te amenderen tekst in het Statenvoorstel bij beslispunt 2 en 3:
2. in te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen (nummering rapport RRK),
te w e t e n :
1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en regelgeving:
- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten bekrachtigen;
- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis
van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld
de status van een geheim stuk te voorkomen.
5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de geheimhouding in de
eerstvolgende PS-vergadering.
7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten deel opstellen.
8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het al dan niet opleggen
van geheimhouding en de status van het verslag.

9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en
geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit
moet worden genomen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak
vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook
wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege vervalt.
3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te weten (nummering
rapport RRK):
2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding rust
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis
van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld
de status van een geheim stuk te voorkomen.
6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als geheel te blijven sturen,
zodat Statenleden de informatie kunnen delen met fractiegenoten buiten de Statencommis-sie. Vraag
daarbij aan PS om de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voorzolang de geheimhouding zou moeten duren en
geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit
moet worden genomen.
Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om de geheimhouding
expliciet op te heffen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak
vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime besluiten openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook
wanneer.
Te wijzigen in:
2. In te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen (nummering rapport RRK),
te weten:
1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en regelgeving:
- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten bekrachtigen;
- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis
van welke
wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.
4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld
de status van een geheim stuk te voorkomen.
5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de geheimhouding in de
eerstvolgende PS-vergadering.
6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als geheel te blijven sturen,
zodat statenleden de informatie kunnen delen met fractiegenoten buiten de Statencommissie. Vraag
daarbij aan PS om de
geheimhouding in de eerstvolgende Statenvergadering te bekrachtigen.
7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten deel opstellen.
8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het al dan niet opleggen
van geheimhouding en de status van het verslag.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en
geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit
moet worden genomen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak
vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheirhe stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook
wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege vervalt.
3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te weten (nummering
rapport RRK):
2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding rust
3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis
van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.

4. Hanteer alleen de term 'geheim' als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld
de status van een geheim stuk te voorkomen.
9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en
geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit
moet worden genomen.
Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om de geheimhouding
expliciet op te heffen.
10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak
vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime besluiten openbaar.
11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.
12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij
ook wanneer.
Toelicliting:

In het statenvoorstel onder beslispunt 3, lid 6 (overeenkomend met aanbeveling 6 uit het rapport
Openbaar, tenzij), staat vermeld dat slechts kennis genomen moet worden van beslispunt 6 en dat niet
ingestemd moet worden met beslispunt 6.
Het gevolg hiervan kan zijn dat er informatie verstrekt kan worden aan een burgerlid deelnemend aan
een commissie vergadering, die vervolgens die informatie niet mag delen met zijn fractiegenoten omdat
geheimhouding opgelegd is aan die commissie.
De PW acht het delen van informatie aan alle statenleden wenselijk omdat er blijkens de provinciewet
geen artikel is opgenomen met de bedoeling informatie slechts te delen aan een commissie.
Met inachtneming van het feit dat ook de provincie Utrecht integraal deze aanbeveling heeft
overgenomen en het niet wenselijk is dat er een afwijkende situatie in Flevoland ontstaat stelt de PW
het bovenstaande amendement voor.
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Onderwerp: Heel Flevoland op het snelle net
Motie nr.: 1
Agendapunt: 8b
Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD glasvezel buitengebied
Nummer Statenvoorstel: Edocs 1605735

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 17 september 2014

Constaterende dat:
•
Ons gemeenschappelijke doel: 'Heel Flevoland op het snelle net' is,
•
70% van de Flevolanders nu toegang heeft tot het snelle internet,
•
De agenda 'Vitaal Platteland' voorlopig nog niet is vastgesteld.
Overwegende dat:
•
•

alle Flevolanders toegang dienen te hebben tot snel internet,
de provincie een impuls kan geven aan dit proces.

Verzoeken het college:
Een programma van eisen te definiëren waarmee marktpartijen een business case kunnen maken op het gebied
van snel internet en dit uiterlijk het eerste kwartaal van 2015 voor te leggen aan Provinciale Staten van
Flevoland. Voor de gemaakte proceskosten stellen wij 50.000 euro beschikbaar uit de STROP (Strategische
Reserve Ontwikkeling Projecten).
en gaat over tot de orde van de dag.
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