
PROVINCIE FLEVOLAND 
KMT-''•W'-•-'•UT; 

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

Registratienummer: 

1674175 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 12 november 2014 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (SP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), 
de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G: Bosma (WD), de heer F. Boundati (PvdA), de heer 
W. Boutkan (PVV), de heer J.J.T.M. van den Donk (PvdA), de heer L. Ferdinand (Christenunie), de 
heer J.E. Geersing (Christenunie), mevrouw M. Jonker-Waterlander (WD), mevrouw I.B. Joosse 
(PVV), de heer C.A. Jansen (PW), de heer A.Karsies (PW), de heer C.J. Kok (PVV), de heer S.J. Kok 
(D66), de heer J. Kramer (VVD), de heer E.F. Kunst (D66), de heer G. Laagland (InwonersBelang), 
mevrouw M. Luyer (CDA), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heer S. Miske 
(GroenLinks), de heer R.T. Oost, (CDA), de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer E.F. Plate (VVD), de 
heer H. van Ravenzwaaij (SP), de heer J. de Reus (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66), mevrouw 
S. Rötscheid (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel 
(Christenunie), de heer E. Sloot (PvdA), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heer A. 
Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (WD); mevrouw Y. Weijand 
(VVD), de heer J. van Wieren (CDA). 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 

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

Afwezig met kennisgeving: 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw J. Meursing (WD) en 
Gedeputeerde J. Lodders. De heer Boshuijzen (50PLUS) , de heer van 
Ravenzwaaij (SP), de heer Boutkan (PW) en mevrouw Joosse (PVV) zijn verlaat. 

2. Vaststellen agenda 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4. Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld. 
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5. Bespreekstukken 
O. Programmabegroting 2015 
Ontwerp-besluit Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2014, nummer 

1646208 besluiten: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 
2. In 2015 kredieten beschikbaar te stellen voor: 

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (PMIRT)': • € 12.882.000 (netto € 5.313.000) t.b.v. 
investeringen wegen; 

• € 406.000 (netto € 232.000) t.b.v. investeringen vaarwegen; 
• € 5.313.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• € 1.520.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen Infrastructuur: 
• € 1.398.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 1.365.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 

c. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 152.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 205.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2015; 
3. Het bestedingskader 2015 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen en de 

voorzieningen 'Niet jaarlijks onderhoud landwegen'en 'Niet jaarlijks 
onderhoud vaarwegen' samen te voegen tot één nieuwe voorziening 'Niet 
jaarlijks onderhoud infrastructuur'; 

4. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2014-2023; 
5. De 1e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

Toezeggingen Gedeputeerde Appelman zeg toe in het le kwartaal van 2015 met informatie 
richting PS te komen over de verdere optimalisatie van het wandel- en 
fietsroutenetwerk. 
Gedeputeerde Appelman zegt toe met de meest betrokkenen om tafel te 
gaan om nogmaals de financiële kwestie orgel Bethelkerk te bespreken 
Gedeputeerde Gijsberts zeg toe met de dienst te kijken naar mogelijke 
knelpunten en daarna met Landschapsbeheer in gesprek te gaan om tijdens 
de monitoring knelpunten voor otters te onderhouden of vervangen. 
GS bestudeert het WUR-rapport Zuid Holland over verbetering dierenwelzijn 
en geeft voor de kerst een terugkoppeling middels een statenmededeling. 
Gedeputeerde Witteman zegt toe dat de koopwoningversneller door het 
college nader wordt onderzocht en dat hierover wordt teruggekoppeld aan 
PS. 
Gedeputeerde Witteman zegt toe dat het risico voor het grondbeleid Omala 
bij de jaarrekening nader wordt geduid. Er komt op korte termijn een 
schriftelijke toelichting van het college op de redenen waarom in de 
risicoparagraaf het onderdeel Omala qua reserveringen naar beneden is 
bijgesteld. 
Gedeputeerde Appelman zegt toe nog eens schriftelijk in te gaan op de 
concrete situatie van subsidiëring die in het amendement cultureel 
erfgoed en culturele infrastructuur wordt beschreven. 
Toezegging college om afwezige portefeuillehouder Lodders te verzoeken 
schriftelijk in te gaan op de actuele situatie Roggebotsluis en die zo 
mogelijk toe te sturen, in ieder geval eerder dan door gedeputeerde Lodders 
al is toegezegd. 
Toezegging college: Gedeputeerde Lodders komt in januari met een voorstel 
over de omvang van het niet-geoormerkte deel van reserve Grootschalige 
kunstprojecten 

CXI 
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Amendement A Jeugdzorg 
Dictum Besluiten de navolgende tekstpassage toe te voegen aan de tekst in de 

programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60): 
Was: 
Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet 
van de provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". 
Wordt: 
Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet 
van de provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". Dit zover dat past binnen 
de gestelde randvoorwaarden zoals verwoord in de aangenomen motie van 14 
november 2012 inzake de "verantwoorde afronding overdracht jeugdzorg". 

Besluit 
Amendement 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 tegen, 
stemverklaring PVV (tegen), stemverklaring PvdA (voor) 

Amendement B Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur 
Dictum De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 
5. De 1^ Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

te vervangen door: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-

2018 de lasten voor het programmaonderdeel 'Cultureel erfgoed & culturele 
infrastructuur' in de periode 2015-2018 met 115.422,- euro structureel 
wordt verlaagd en het begrotingssaldo met het zelfde bedrag wordt 
verhoogd. 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 
genoemde, vast te stellen. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 

Amendement C Stelposten en onvoorzien 
Dictum De tekst van de beslispunten 1 en 5 aldus te vervangen: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-
2018 de "stelpost onzekerheid perspectiefnota 2014-2018" met respectievelijk 
1,565, 1,725, 2,100 en 2,225 miljoen euro wordt verlaagd en het begrotingssaldo 
met dezelfde bedragen wordt verhoogd. 
5. De 1^ Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 
genoemde, vast te stellen. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 

Amendement D Verlagen Motorrijtuigenbelasting 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen 

Optie: 
- Instellen van een reserve Tarieven en €2 min overboeken uit de Algemene 
Reserve ten gunste van deze reserve Tarieven; 
- Het tarief voor de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting voor het 
jaar 2015 te laten dalen met 1% en de begrotingseffecten hiervan te dekken uit 
de reserve Tarieven. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 
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Amendement E Openbaar Vervoer 
Dictum Stellen voor het College van GS op te dragen nieuwe onderhandelingen over OV 

concessies uitsluitend zelfstandig als provincie te voeren met afzonderlijke 
partijen en dit vast te leggen in een nieuw beslispunt 5, luidend: 

Onderhandelingen over concessies openbaar vervoer worden 
uitsluitend zelfstandig als provincie gevoerd met afzonderlijke 
vervoerders. Voorstellen tot gunning worden eerst al dan niet 
vertrouwelijk, voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Beslispunt nr. 5 in het voorstel wordt vernummerd tot nr. 6. 
Besluit 
Amendement 

Verworpen met 3 stemmen voor en 35 tegen 
stemverklaring VVD (tegen) 

Amendement F Omala 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen: 

De kans op risico's OMALA verhogen naar 50% en voor de verhoging van het 
risicoprofiel €900.000,- extra te reserveren. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 

Besluit voorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2014, 
nummer 1646208 besluiten: 

De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 
In 2015 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT)': 
• € 12.882.000 (netto € 5.313.000) t.b.v. investeringen wegen; 
• € 406.000 (netto € 232.000) t.b.v. investeringen vaarwegen; 
• € 5.313.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• € 1.520.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen 
Infrastructuur: 

• € 1.398.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 1.365.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 

c. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan 
provinciehuis: 

• € 152.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 205.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2015; 
Het bestedingskader 2015 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen en de 
voorzieningen 'Niet jaarlijks onderhoud landwegen'en 'Niet jaarlijks 
onderhoud vaarwegen' samen te voegen tot één nieuwe voorziening 'Niet 
jaarlijks onderhoud infrastructuur'; 
Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2014-2023; 
De 1^ Begrotingswijziging 2015 vast te stellen; 
De navolgende tekstpassage toe te voegen aan de tekst in de 
programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60): 
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de 
gemeenten. Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de 
jeugdzorg door inzet van de provinciale middelen voor "snijvlakprojecten" 
zover dat past binnen de gestelde randvoorwaarden zoals verwoord in de 
aangenomen motie van 14 november 2012 inzake de "verantwoorde afronding 
overdracht jeugdzorg". 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

3. 

Dït 
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Motie 1 Budget Nieuwe Natuur 
Dictum Draagt het college op: 

• Aan het totale budget van €33,9 miljoen dat wordt gebruikt voor 
Nieuwe Natuur het maximaal beïnvloedbare bedrag te onttrekken; 
• dit bedrag te steken in lastenverlichting voor de burgers via een verlaging van 
de motorrijtuigenbelasting (provinciale opcenten), of in het provinciale 
wegenstelsel voor een kwaliteitsverbetering die het verdiend. 

Besluit Motie Verworpen met 6 stemmen voor en 32 tegen 

Motie 2 Floriade 
Dictum Draagt het college op: 

• De gemeente Almere mede te delen dat de provinciale bijdrage van €10 
miljoen voor de Floriade wordt ingetrokken en dat dit bedrag wordt omgezet in 
een provincie-brede investering in de werkgelegenheid in de land- en 
tuinbouwsector. 

Besluit Motie Verworpen met 10 stemmen voor en 28 tegen 

Motie 3 Beëindigen lidmaatschap Raad van Europa 
Dictum Draagt de Commissaris der Koning op: 

• Aan de Raad van Europa kenbaar te maken dat hij zijn functie per direct 
neerlegt en zijn werkzaamheden zal beëindigen. 

Besluit Motie Verworpen met 6 stemmen voor en 32 tegen 

Motie 4 Openbaar vervoer/bereikbaarheid kernen (inclusief tekstwijziging : toegevoegd 
Urk 'en Zeewolde') 

Dictum Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het vergroten van de capaciteit 
van het vraagafhankelijk OV in relatie tot de bereikbaarheid van de genoemde 
kernen en gemeente in de avonduren en in het weekend; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en te 
betrekken bij de uitwerking van de nota Openbaar vervoer. 

Besluit Motie Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen, stemverklaring CDA (voor) en VVD 
(voor) 

Motie 5 Openbaar Vervoer/Kwaliteitsimpuls 
Dictum Dragen het college van gedeputeerde staten op: 

• onderzoek te doen naar de consequenties van het aanbieden van (gratis) 
Internet in de bussen van het provinciaal streekvervoer; 

• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en bij 
het voorstel voor de kwaliteitsimpuls van het Openbaar vervoer te betrekken. 

Besluit Motie Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen, stemverklaring CDA (voor), CU 
(tegen), VVD (tegen). 

Motie 6 Mobiliteit/Hanzeweg (Roggebotsluis) 
Dictum Dragen het college van gedeputeerde staten op: 

• te onderzoeken welke alternatieven er op korte termijn mogelijk zijn om tot 
een minder grote overschrijding van de betrouwbaarheidsnorm te komen; 
de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen. 

Besluit Motie Ingetrokken 
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Motie 7 Restauratie orgel Urk 
Dictum Verzoeken het college: 

- In gesprek te gaan met de betrokken partijen over de ontstane situatie en te 
zoeken naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. 

Besluit Motie Aangenomen met 31 voor en 6 tegen, 
stemverklaring 50plus(voor), CDA(voor) en VVD(voor), PvdA (tegen) 
1 maal onthouding van stem. 

Motie 8 Toegezegd voorstel omvang niet-geoormerkt deel van reserve Grootschalige 
Kunstprojecten 

Dictum Verzoekt het college: 
- Deze toezegging alsnog na te komen in deze bestuursperiode. 

Besluit Motie Verworpen met 14 stemmen voor en 24 tegen 

Motie 9 Zonne-energie/Omala 
Dictum Verzoeken het college: 

Te onderzoeken of op "lege" bedrijfsterreinen grootschalige parken voor de 
opwekking van zonne-energie gevestigd kunnen worden en te bevorderen dat 
daarvoor op de OMALA gronden een "pilot project" gestart kan worden. 

Besluit Motie Ingetrokken 

Motie 10 Bijen- en insectenvriendelijk beheer 
Dictum Verzoeken het college: 

1 Te onderzoeken of het binnen bestaande budgetten mogelijk is jaarlijks 
€20.000 beschikbaar te stellen voor het duurzaam bijen- en insectvriendelijk 
beheer van bermen van fietspaden 

2 Aan gemeenten de mogelijkheid te bieden hierbij aan te sluiten voor het 
beheer van hun fietspaden. 

Besluit Motie Ingetrokken 

Motie 11 Onderzoek WUR verbetering dierenwelzijn 
Dictum verzoeken het college: 

Na te gaan of Wageningen UR bereid is een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren 
naar de mogelijkheden binnen het provinciaal beleid ter verbetering van 
dierenwelzijn. 

Besluit Motie Ingetrokken 

Motie 12 Bescherming Otters 
Dictum Verzoeken het college: 

- Landschapsbeheer jaarlijks met 15.000 euro te ondersteunen om tijdens de 
monitoring knelpunten voor otters te onderhouden of vervangen. 

Besluit Motie Ingetrokken 

Motie 13 Ontheffingen en vergunningen zichtbaar 
Dictum Verzoeken het college: 

- bij het ontwerp van de nieuwe website een sectie te maken met verleende 
vergunningen en ontheffingen gesorteerd op onderwerp en datum; 
- OFGV te verzoeken op haar site de verleende vergunningen te sorteren op 
onderwerp en datum. 

Besluit Motie Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen 
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Motie 14 Agrarisch Cultuurlandschap 
Dictum Verzoeken het college: 

1. De komende drie jaar de Flevolandse landschapselementen te monitoren met 
het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap; 
2. De kosten hiervan (totaal €15.000,-) ten laste te brengen aan de reserve 
ontwikkelings-/strategische projecten. 

Besluit Motie Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 tegen, stemverklaring VVD (tegen) en 
CU (voor) 

Motie 15 OMALA (uitbreiding zoekgebied) 
Dictum Verzoeken het college: 

Provincie-breed een Inventarisatie van mogelijkheden voor deze toepassing op te 
stellen, inclusief de niet-bouwrijpe gronden In het Omala-gebied. 

Besluit Motie Verworpen met 4 stemmen voor en 34 tegen, stemverklaring CDA (tegen) 

1 ^ 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, voorzitter, 

lf. Verbeek 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.  
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur- 
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 



Provincie Flevoland 

Amendement 
Art ikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Onderwerp: opnemen motie randvoorwaarden in begroting 2015 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 
5 

Onderwerp Statenvoorstel: 

programma begroting 2015, programmaonderdeel 4.2 Jeugdzorg 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 12 november 2014, 

overwegende dat 

y • De transities in het sociale domein binnenkort daadwerkelijk plaatsvinden (per 1 
januari 2015). Jeugdzorg dan volledig overgaat naar de gemeenten. 

\/ • De provincie pleitbezorger is van een warme overdracht van de provinciale 
jeugdzorg taken naar de gemeenten. 

\ / • De provincie niet in de verantwoordelijkheid wil treden van de gemeenten. 
\/ • De provincie extra middelen heeft beschikbaar gesteld om de warme overdracht 

van de jeugdzorg mogelijk te maken, en daarbij een strikte clausule heeft 
opgenomen wanneer dat geld kan worden aangewend. Dit staat verwoord in de 
motie die Provinciale Staten op 14 november 2012 (nummer 11) heeft aangenomen. 

• De relevante passage van die morie luidt: "Hef saldo autonome middelen minus de 
korting in het provinciefonds nog een jaar na overdracht op de begroting te 
houden en te oormerken voor jeugdzorg. Het geld op basis van "snijvlakprojecten" 
in het kader van de transitiejeugdzorg beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een 
hardheidsclausule opgesteld waarin de vraaggerichtheid vanuit de gemeente 
uitgangspunt is. Dit budget mag niet ingezet worden om de gemeentelijke 
bezuinigingen op te vangen. Deze middelen overwegen beschikbaar te stellen 
indien schriftelijk de noodzaak van het is onderbouwd." 



Wijzigen ontwerpbesluit 
Besluiten de navolgende tekstpassage toe te voegen aan de tekst in de 
programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60): 

Was: 

Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet van de 
provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". 

Wordt: 

Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet van de 
provinciale middelen voor "snijvlakprojecten "iDit zover dat past binnen de gestelde 
randvoorwaarden zoals verwoord in de aangenomen motie van 14 november 2012 inzake 
de "verantwoorde afronding overdracht jeugdzorg". 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer(s): 

Remco Bosma (VVD) 

Handtekening initiatiefnemer(s): 



Het amendement wordt ondersteund door: 

Partij Naam 

^GMA CO 

Handtekening 

W D 

PvdA 

PVV 

CDA 

SP 

• 6 6 

Christenunie 

GroenLinks 

M9: SGP 

50 + 

PvdD 

InwonersBelang 

Stemverhouding: 

Partij Voor Tegen 

W D — 

PvdA — 

PW — 

CDA — 

SP " \ 

3 
—• 

D66 u — 

Christenunie — 

GroenLinks 1 -

SGP 1 -

50+ 1 — 



PvdD 
\ 

InwonersBelang 
\ 

Het amendement is 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12 
november 2014. 

Voorzitter 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• f i l r • • C h r i s t e n u n i e • i 

I I ^ PARTIJ VAN DE ABBEIO ^ 

rxillj VCOS OE VmjHEID j I _> 

• 

• 

«Ds GBOEMUSKS 

t p m - f S !i*«t«inSH 
1 C.5~i' £ ^ GcretoriTMeriJo 

• 

• Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur 

5 a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 
De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 

5. De 1^ Begrotingsv^ijziging 2015 vast te stellen. 

te vervangen door: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-2018 de lasten 

voor het programmaonderdeel 'Cultureel erfgoed 8: culturele infrastructuur' in de periode 
2015-2018 met 115.422,-- euro structureel wordt verlaagd en het begrotingssaldo met het 
zelfde bedrag wordt verhoogd. 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 genoemde, vast te 
stellen. 

Toelichting: 

Het amendement is er op gericht om de subsidie aan het Museum De Paviljoens Almere te 
beëindigen en de vrijkomende middelen onder te brengen in het begrotingsresultaat. 



Uit de Productenraming 2015 is op te maken dat in de Programmabegroting 2015 binnen het 
programma 4. Samenleving, programmaonderdeel 4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastruc
tuur, een subsidie is opgenomen voor het Museum De Paviljoens uit Almere (Productenraming 
2015, pagina 50, onderdeel 16). In de toelichting is opgenomen dat de subsidie aan Museum De 
Paviljoens is bestemd voor de uitvoering van het jaarplan 2015. 

Op 29 januari 2014 heeft Provinciale Staten ingestemd met het projectidee 'Hectare Cultuur' 
voor IFA2. Met de realisatie van 'Hectare Cultuur' ligt het in het voornemen om de activiteiten 
van Schouwburg Almere, Museum De Paviljoens en cASLa onder één noemer te brengen. 
Hiervoor is door de gemeente Almere uit het IFA2-programma een bijdrage van 1,5 miljoen 
euro gevraagd. 

Het Museum De Paviljoens heeft per 01 september 2013 haar acriviteiten in de Paviljoens 
beëindigd en haar collectie elders ondergebracht. De Stichting Museum De Paviljoens Almere is 
per gelijke datum ontmanteld. Naast het Museum De Paviljoens Almere bestaat er ook een 
Stichting Vrienden van Museum De Paviljoens Almere. De huidige activiteiten van deze stichting 
zijn helaas niet te achterhalen. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening injtj^tiefnemer: 
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Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

1.5 Stelposten en onvoorzien (B3. Stelpost 
onzekerheden Perspectief nota 2014-2018) 

5 a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 
De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 

5. De 1® Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

te vervangen door: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-2018 de 

"stelpost onzekerheid perspectiefnota 2014-2018" met respecrievelijk 1,565, 1,725, 2,100 
en 2,225 miljoen euro wordt verlaagd en het begroringssaldo met dezelfde bedragen wordt 
verhoogd. 

5. De 1® Begroringswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 genoemde, vast te 
stellen. 

Toelichting: 

^ Het amendement is er op gericht om de stelpost onzekerheden op te heffen, de risico's onder 
te brengen In het weerstandsvermogen en de vrijkomende middelen onder te brengen In het 
begrotingsresultaat. 



De "stelpost onzekerheid perspecriefnota 2014-2018" Is bedoeld voor het opvangen van nade
lige gevolgen die verband houden met een aantal specifiek gemaakte begroringsonzekerheden 
die structureel of Incidenteel van aard zijn. De provincie heeft een weerstandsvermogen dat 
eveneens tot doel heeft om risico's in de begroting op te vangen die structureel of incidenteel 
van aard zijn. Ook deze zijn specifiek gemaakt. 

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de 'totale dekkingsgraad' consistent stijgend is 
en dat deze met 2,91 (programmabegroting 2015, pagina 125) ruim boven de onlangs vastge
stelde norm voor het weerstandsvermogen zit van 2,0 (programmabegroting 2015, III Weer
standsvermogen, pagina 8 en 9). In geld is dat 13,0 miljoen euro. De stelpost onzekerheden 
loopt op van 1,6 naar 2,2 miljoen euro (programmabegroting 2015, pagina 167 en 168). De 
risico's onder de stelpost onzekerheden kunnen dus ruim worden opgevangen binnen het 
weerstandsvermogen. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 
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AMENDEMÊNT 
Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: Verlaging Motorrijtuigenbelasting 

(in te vullen door griffi 
Amendement nr 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit 

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen 

Optie: 
- Instellen van een reserve Tarieven en €2 min overboeken uit de Algemene Reserve ten gunste van deze 
reserve Tarieven; 
- Het tarief voor de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2015 te laten dalen met 
1% en de begrotingseffecten hiervan te dekken uit de reserve Tarieven. 

Naam initiatiefnemer: 
J.N. Simonse 
SGP 

Handtekening initiatiefnemer: 
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SGP - Amendement verlaging Motorrijtuigenbelasting 

Aan de beslispunten van het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2015-2018 de volgende 
beslispunten toe te voegen: 

• Instellen van een reserve Tarieven en € 2 min overboeken uit de Algemene Reserve ten gunste 
van deze reserve Tarieven; 

• Het tarief voor de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2015 te 
laten dalen met 1% en de begrotingseffecten hiervan te dekken uit de reserve Tarieven. 

Toelichting Amendement 

Het financieel beleid van onze provincie moet prudent zijn. Daarom hebben Provinciale Staten normen 
gesteld aan de dekkingsgraad van het Weerstandsvermogen en dekkingspercentage van de Algemene 
reserve. De reservepositie is thans te hoog en dit amendement beoogt het bovenmatige deel terug te 
geven aan de burger door een veriaging van de opcenten in 2015. Daarbij houden we volledig vast aan 
het financieel beleid van onze provincie. Ook de ruimte voor nieuw beleid (de gevormde financiële 
stelpost) blijft in stand, zodat het nieuwe bestuur financiële ruimte heeft om nieuw beleid te 
ontwikkelen. Daarnaast zal niet worden getornd aan de financiële stelpost Onzekerheden en risico's. 

Hieronder wordt in een aantal paragrafen (a t/m f) een toelichting gegeven op dit amendement. De 
politieke keuze ligt in het amendement, deze toelichting is feitelijk van aard. 

a. analyse van de huidige reservepositie van onze provincie 

Dekkingsgraad weerstandsvermogen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Programmabegroting 2015 wordt 
ingegaan op de dekkingsgraad (pagina 115 en verder). De dekkingsgraad wordt berekend door de 
weerstandscapaciteit te delen door het totaal van de netto risico's. Provinciale Staten hebben besloten 
een bandbreedte aan te brengen van 1,1 tot 2,0. De dekkingsgraad voor deze Programmabegroting ligt 
op 2,91 en in de Programmabegroting (pagina 125) wordt dan ook geconstateerd dat dit ruim boven het 
door Provinciale Staten gegeven streefkader ligt. 

Bij de tussentijdse evaluatie van de Nota Reserves en voorzieningen eerder dit jaar is besloten dat met 
ingang van de programmabegroting 2015 het vrije (niet geoormerkte) deel van de bestemmingsreserves 
niet mee gerekend wordt in de hoogte van de weerstandscapaciteit. Deze beslissing heeft een drukkend 
effect op de dekkingsgraad. Ceteris paribus (bij gelijkblijvende omstandigheden) zou de dekkingsgraad 
door deze beslissing lager uitvallen. Desondanks zien we een stijging van de dekkingsgraad van 1,92 
(jaarverslag 2013) naar de genoemde 2,91 (programmabegroting 2015). 

Algemene reserve 

Het dekkingspercentage van de Algemene reserve bedraagt 11,56 % (pagina 126 Programmabegroting). 

Het jaarresultaat over het jaar 2013 is - in tegenstelling tot het jaarresultaat van onder andere 2011 en 
2012 - niet toegevoegd aan de Algemene reserve, maar aan een bestemmingsreserve. Ceteris paribus 



(bij gelijkblijvende omstandigheden) zou het dekkingspercentage door deze beslissing lager uitvallen. 
Desondanks zien we een stijging van het dekkingspercentage naar de genoemde 11,56 %. 

Bij de vorige Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 is een bovengrens ingesteld voor de Algemene 
reserve van 10 % van het totale lastenniveau. Deze bovengrens is bij de Tussenevaluatie eerder dit jaar 
verwijderd. Deze bovengrens was een indicatie van de maximale omvang van de Algemene reserve. In de 
vorige Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 stond over het overschrijden van deze bovengrens 
opgemerkt: "Mocht dit... het geval zijn, dan zullen nadere voorstellen voor besteding worden gedaan, 
dan wel zullen voorstellen worden gedaan om de middelen toe te delen aan (een) andere reserve(s), 
waarvan versterking noodzakelijk wordt geacht". Door het verwijderen van de bovengrens bij de 
Tussenevaluatie eerder dit jaar, zijn deze voorstellen niet aangeboden aan de Staten. 

b. Coalitie akkoord en Perspectiefnota 2014-2018 

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat in 2013 nadere besluitvorming zou plaatsvinden over een 
eventuele indexering van de tarieven vanaf 2014. Bij de algemene beschouwingen in 2013 heeft 
Provinciale Staten aangegeven geen voorstander te zijn van herinvoering van de indexering in 2014. In de 
vorige Programmabegroting (2014) is van indexering afgezien. Bij de Perspectiefnota in het voorjaar van 
2014 is ook de indexering voor 2015 losgelaten. 

Ten tijde van de Perspectiefnota was de reservepositie voor 2015 nog niet bekend, de laatst bekende 
informatie op dat moment was de reservepositie bij de jaarrekening 2013. Uit de Programmabegroting 
2015 blijkt een wezenlijk andere reservepositie, zoals hierboven uiteengezet. Dit geeft aanleiding tot het 
herzien van het indexeringspercentage MRB voor 2015, namelijk een veriaging van de provinciale 
opcenten. 

c. Ruimte houden voor het nieuwe bestuur (nieuw beleid) en onzekerheden 

In de Programmabegroting 2015-2018 is een stelpost voor nieuw beleid opgenomen van € 2,3 min 
oplopend tot € 2,8 min, zoals in het Statenvoorstel is uiteengezet. Dit amendement komt niet aan deze 
stelpost. De ruimte voor nieuw beleid blijft in stand. 

ln de Programmabegroting 2015-2018 is een stelpost voor onzekerheden opgenomen van € 1,5 min. 
oplopend tot € 2,3 min, zoals in het Statenvoorstel is uiteengezet. Dit amendement komt niet aan deze 
stelpost. Deze financiële ruimte blijft in stand. 

d. Begrotingseffecten amendement 

Het amendement stelt voor om de provinciale opcenten in 2015 te veriagen met 1%. Aangezien in de 
Programmabegroting 2015 die nu vooriigt rekening is gehouden met een indexering van de opcenten 
MRB van 0% in 2015, leidt dit tot de volgende begrotingsmutaties voor de jaren 2015-2018: 

Opbrengsten opcenten MRB 2015 2016 2017 2018 
effect indexering in 2015 met - 1 % 500 500 500 500 
Totaal mutatie opbrengsten opcenten MRB 500 500 500 500 
Dekking uit in te stellen Reserve Tarieven -500 -500 -500 -500 
Saldo 0 0 0 0 

(bedragen x € 1.000; - = voordeel) 



3 / ^ 

e. Effecten amendement op de Algemene Reserve en het Weerstandsvermogen 

De effecten van dit amendement op de Algemene Reserve en het Weerstandsvermogen zijn hieronder 
uiteengezet. 

Algemene Reserve 

Het effect op de Algemene Reserve is hieronder weergegeven, inclusief vergelijkende cijfers uit het 
verieden. Voor de duidelijkheid is gekozen voor eenzelfde type tabel als op pagina 126 van de 
Programmabegroting is te vinden. 

PB 2013 JV2012 PB 2014 JV2013 PB 2015 
PB 2015 na 
amendement 

Algemene reserve 18.388 15.907 18.973 17.365 20.062 18.062 

Totale lasten 199.965 188.715 209.361 200.867 173.564 173.564 

Dekkingspercentage 9,20% 8,43% 9,06% 8,65% 11,56% 10,41% 

Bedragen X € 1.000 

Grafisch uitgedrukt is het dekkingspercentage ais volgt: 
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a Dekkingspercentage 

Zoals te zien is blijft het dekkingspercentage algemene reserve na dit amendement de hoogste van de 
afgelopen jaren, ruim boven de ondergrens van 5% zoals die door Provinciale Staten is gesteld én zelfs 
nog boven de bovengrens van 10% zoals die eerder van toepassing was. 



Dekkingsgraad Weerstandsvermogen 

Het effect op de dekkingsgraad van het Weerstandsvermogen is hieronder weergegeven, inclusief 
vergelijkende cijfers uit het verleden. Voor de duidelijkheid is gekozen voor eenzelfde type tabel als op 
pagina 125 van de Programmabegroting is te vinden. 

PB 2013 JV 2012 PB 2014 JV 2013 PB 2015 
PB 2015 na 
amendement 

Totaal risico's 36.300 25.350 22.850 18.500 14.730 14.730 

Weerstandscapaciteit 41.935 40.352 40.800 36.070 42.812 41.312 ' 

Weerstandsvermogen 5.635 15.002 17.950 17.570 28.082 26.582 

Dekkingsgraad 1,16 1,59 1,79 1,95 2,91 2,80 

Percentage 87% 63% 56% 51% 34% 36% 

Bedragen X € 1.000 
Grafisch uitgedrukt is de dekkingsgraad als volgt: 

Dekkingsgraad 
Weerstandsvermogen 

I Dekkingsgraad 

• Maximum 

Zoals te zien is blijft de dekkingsgraad van het Weerstandsvermogen na dit amendement de hoogste van 
de afgelopen jaren, ruim boven de ondergrens van 1,1 zoals die door Provinciale Staten is gesteld én 
zelfs nog boven de bovengrens van 2,0 zoals die door Provinciale Staten is gesteld (de rode lijn in de 
kolomdiagram). 

f. Provinciewet 

In de Provinciewet, artikel 222a, lid 1 is bepaald dat besluiten tot wijziging van provinciale opcenten op 
de motorrijtuigenbelasting in werking treden met ingang van 1 januari van enig jaar. Een desbetreffend 
besluit wordt vóór 1 december van het voorafgaande jaar in afschrift ter kennis gebracht van Onze 
Minister van Financiën. 
De provinciale opcenten voor 2015 kunnen door middel van dit amendement worden gewijzigd ten tijde 
van de begrotingsbehandeling 2015 (vergadering van Provinciale Staten op 13 november 2014). 

Bij de berekening van de Weerstandscapaciteit na dit amendement is de aanpassing aan de Algemene Reserve betrokken. 
Daarnaast is, zoals gebruikelijk, rekening gehouden met de stijging van de structurele weerstandscapaciteit door een stijging van 
de onbenutte belastingcapaciteit als gevolg van de voorgestelde verlaging van de provinciale opcenten in 2015. 
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Artikel 53 van Reglement van Orde Provindale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: Openbaar Vervoer. 

(in te vullen door griffier) ^ 
Amendement nr.: ( j 

Agendapunt: 5a ^—^ 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: Hoofdstuk 2.1 Openbaar Vervoer Bereikbaarheid 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland, 
in vergadering bijeen op 12 november 2014, 
gehoord de discussie over begrotingshoofdstuk 2, bereikbaarheid en daarvan het 
onderwerp '"openbaar vervoer" en kennisnemende van begrotingswijziging op 
budgetnummer N211012 (beheer OV), 

Overwegende dat voor de opbouw van een geïntegreerd netwerk openbaar vervoer 
nieuwe concessies en dus ook nieuwe aanbestedingen noodzakelijk zijn, 

Voorts overwegende dat voorbeelden elders hebben aangetoond dat scherp 
onderhandelen met afzonderlijke partijen voor gebruikers en overheid tot een 
voordelige verhouding prijs/kwaliteit en dus kostenbesparing kunnen leiden, 

Constaterend dat in het voorstel "programmabegroting 2015"registratienummer 
1646208 geen expliciete invulling voor het aangaan van nieuwe concessies OV is 



opgenomen, 

besluiten 

het navolgende beslispunt toe te voegen: 

5. Onderhandelingen over concessies openbaar vervoer worden uitsluitend 
zelfstandig als provincie gevoerd met afzonderlijke vervoerders. Voorstellen tot 
gunning worden eerst al dan niet vertrouwelijk, voorgelegd aan Provinciale 
Staten. 

En beslispunt nr. 5 in het voorstel te vernummeren tot nr. 6. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

In 2011 is met het toepassen van deze methodiek door de Gemeente Lelystad 
belangrijk resultaat bereikt. Er werd een aanzienlijke kostenbesparing bereikt op 
een contract dat voor een lange periode, tien jaar, werd afgesloten. 
Belangrijke punten daar in waren: Nieuw milieuvriendelijk materieel, personeel 
kon mee naar de nieuwe exploitant en volledige inspraak met betrekking tot 
routes. 

Naam initiatiefnemer: 

Erik Boshuijzen, fractie SOPLUS 

andtekening initiatiefnemer: 
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Onderwerp: Risico's grondbeleid OMALA 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 5 

Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit 

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen: 
De kans op risico's OIAALA verhogen naar 50% en voor de verhoging van het risicoprofiel €900.000, 
extra te resen/eren. 

Toelichting: 
Almere begint het vertrouwen in OMALA steeds meer te verliezen. Dit jaar schatten zij het risico dat zij verlies 
moeten nemen op hun miljoeneninvestering 1n op 60% terwijl dat vorig jaar nog 40% was. Almere reserveert 1,2 
miljoen voor tegenvallers bij OMALA. In de Flevolandse concept begroting 2015 staat nu maar €300.000,-
gereserveerd (10%). 
Een realistisch begroting vraagt om zorgvuldig financieel grondbeleid. Het is ook logisch dat partners eenzelfde 
risicoschatting maken. Daarom moet conform gemeente Almere het risico verhoogd worden naar 50% (Is het 
maximum in de provinciale begrotingsmethodiek) en daarvoor In totaal 1,2 miljoen Euro te reserveren. 



Naam initiatiefnemer: S. Miske 

n 
Handtekening initiatiefnemer: 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ CnrtarisMfd* 

lnv\/onersBelang 

Stemverhouding 
Tot j j l 

Voor Tegen Stemverhouding 
Tot j j l 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 
D66 
Christenunie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 
InwonersBelang 
De notie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

grffif-r. vcorzittc-r. 



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

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

L J w 

^ PART!J VAN DE A R B E » 

• 

• Christen '• -

j j , : ' Sf̂ OE?̂  ' 

I I af *M * 

• 

• Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 
Motie budget Nieuwe Natuur 

Motie nr.; 

Agendapunt: 
Programmabegroting 2015 

Onderwerp Statenvoorstel: 
Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• Het kabinetsbeleid dramatisch is voor de economie en dus ook voor de portemonnee van de burger; 
• door ecologische ontwikkelingen leidend te maken bij het programma Nieuwe Natuur, economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen hieronder te lijden hebben, 

Overwegende dat: 
• Er voldoende natuur aanwezig is in Flevoland; 
• we willen voorkomen dat er nog meer experimenten plaatsvinden zoals de marteling van de grote 

grazers in de Oostvaardersplassen, 

Draagt het college op: 
• Aan het totale budget van €33,9 miljoen dat wordt gebruikt voor Nieuwe Natuur het maximaal 

beïnvloedbare bedrag te onttrekken; 
• dit bedrag te steken in lastenverlichting voor de burgers via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting 

(provinciale opcenten), of in het provinciale wegenstelsel voor een kwaliteitsverbetering die het verdiend. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen PW 

Handtekening Initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN OE ARBÊIO 

SP» 

Chr i s ten ' 

InwonersBelang -

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD — 
PvdA — 
PVV 
CDA — U 
SP — 

1 

D66 — u 
Christenunie — 
GroenLinks — ! 
SGP — 1 
SOPLUS — 1 
PvdD — i •• 
InwonersBelang 
De. motie i s : ^ ^ . ^ ^ * ' ; _ ^ . - : | , 

Aldus: besloten si n :deïODCT!|̂ |ffig|̂ î adë^^^ 

1 griffier, 
A. Kost 

IvÖÖi'zittërï 



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 PARTSJ VAN £!6 Amuio 

• Christenunie 

• 

• i 

• 

• • Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 
Motie Floriade 

Motie nr. 

Agendapunt: 
Programmabegroting 2015 

Onderwerp Statenvoorstel: 
Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• De Floriade een (wereld)tuinbouwtentoonstelling is; 
• het predikaat wereldtentoonstelling alleen wordt toegekend door het BIE (Bureau Intemational des 

Expositions) als de Floriade voldoet aan de daarvoor opgestelde eisen; 
• de gemeente Almere heeft aangegeven op 4 pijlers (Tuinbouwexpo, Bouwexpo, Waterexpo en Stad & 

regio) in te zetten met betrekking tot de Floriade, 

Overwegende dat: 
• Bouwexpo, Waterexpo en Stad & Regio niet vallen onder het predikaat (wereld)tuinbouwtentoonstelling; 
• dit bevèstigt dat Almere het evenement ziet als gebiedsontwikkeling; 
• Almere er rekening mee houdt dat de Floriade hierdoor niet voldoet aan de eisen die gesteld worden, 

zoals bevestigd door wethouder Mulder op 30 oktober 2014; 
• hierdoor de Floriade zal worden gedegradeerd tot een lokaal project, 

Draagt het college op: 
• De gemeente Almere mede te delen dat de provinciale bijdrage van €10 miljoen voor de Floriade wordt 

ingetrokken en dat dit bedrag wordt omgezet in een provinciebrede investering in de werkgelegenheid in 
de land- en tuinbouwsector, 



Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

^ pARTij VAN OB AsBEiO 

ChrlstenUfile 

(50 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD — 
PvdA — 
PVV — 

CDA — M 
SP i 

066 u 
Christenunie — 
GroenLinks - 1 
SGP 1 
SOPLUS — f 
PvdD 
InwonersBelang / 

•— 
De motie is: ^ ^ . . ^ . ^ . . ^ o g C N 

i 
, Aldus: besloten:;:in:de:^^enbare:vei^dering van::ProvinGiale:Staten van "^IfL 
griffier, 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: 

^ pARTy VAN ee ARSE© 

• 

• Christen ürtie 

I—I _ amm • 1 

•
Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 
Motie beëindigen lidmaatschap Raad van Europa 

Motie nr.: ^ ^ ^ ^ 

Agendapunt: 
Programmabegroting 2015 

Onderwerp Statenvoorstel: 
Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• De primaire taak van de Commissaris der Koning in Flevoland ligt; 
• in de afgelopen jaren de Commissaris der Koning meerdere malen afwezig was tijdens 

Statenvergaderingen vanwege o.a. activiteiten voor de Raad van Europa, 

Overwegende dat: 
• Het onwenselijk is dat werkzaamheden in Flevoland op de tweede plaats komen; 
• de recente uitspraak van de Raad van Europa rondom uitgeprocedeerde asielzoekers en 

ongedocumenteerde immigranten strijdig is met het beleid in Nederland, 

Draagt de Commissaris der Koning op: 
• Aan de Raad van Europa kenbaar te maken dat hij zijn functie per direct neerlegt en zijn 

werkzaamheden zal beëindigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

1% 
1^ PARTIJ VAN OE Ammo 

SP. 

Christen' 

[50 

stmm 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD — 
PvdA — 1 PVV — 
CDA U 
SP — ^ 

066 — 
Christenunie — 
GroenLinks - i 
SGP - i 

1 
50PLU5 — " i 
PvdD — 
InwonersBelang i f 
De motie i s : ^ _ ^ ^ „ . ^ p < e ^ ' 3? 

s.Aldus besloten 

griffier, 
A. Kost 

Jï^rgadering van Provinciale Staten van / ^ / / / ' 

voorzitter, 
L. Verbeek 



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

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 
1—i liïfkanoEHumis 

Si^'mmemimm • C h r i s t e n u n i e 

• •asm 1—1 »S®« 1 1 ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

nl j 1 g ^ ^ ^ ö j ^ ^ Ccrtformetfile n ^ • ' 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.1 Openbaar vervoer / Bereikbaarheid kernen 

5 
5a 
Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provindale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• de bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Dronten en Noordoostpolder, alsook van 

de gemeentaUrk met het Openbaar vervoer (OV) in de avonduren en in het weekend erg 
laag is; <^ C W l U * 

• samen met de Flevolandse gemeenten een start wordt gemaakt met het aansturen van 
kleinschalig collectief vervoer doormiddel van het instellen van een mobiliteitscentrale. 

Overwegende dat: 
• de Staten zich bij motie hebben uitgesproken voor een kwaliteitsimpuls voor het OV; 
• de bereikbaarheid van het OV en de ontsluiting van de kernen doormiddel van het OV 

onderdeel is van de kwaliteit van het OV; 
• op termijn ook andere vormen van vraagafhankelijk OV onder de mobiliteitscentrale kan 

worden gebracht. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het vergroten van de capaciteit van het 

vraagafhankelijk OV in relatie tot de bereikbaarheid van de genoemde kernen en gemeente 
in de avonduren en in het weekend; 

• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en te betrekken bij 
de uitwerking van de nota Openbaar vervoer. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening^initiatief nemer: 



De motie wordt onder^steund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

Christenunie 

<\\TA QUOEHUNKS 
WMisffitoaisisr 

CcreforsiMrde 

InwonersBelang 

' ' ' . 
Stemverhouding" Voor . . . Tegen 
Totaal . ' • ' 

VVD • A 

.— , ̂' • PvdA 
PVV - , \ ' 
CDA u 
SP. " .• , > /'^ ' 

1 
— 

D66 
Christenunie- ' " • . . . . 

- GroenLinks f — > 

SGP . . . • - • - • 1 
SOPLUS . . . \ 
PvdD- , ' ' 1 
InwonersBelang 1 
pe,motie js: e5oc^o<p^^o^<^eJ;^ 

1 

/ ' Aldus besloten,in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

srifhe 

l^//j/20J^ 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D lb:féDc6l 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

•
5( 

• 

• 

u 
i 1 ^msi 

U 

m OROENUNKS 
z-, laetiBHSiBi • Chr is tenunie 

I I ̂  PARTIJ VAN DE ARBEID • 

St**iJj|iii)if 
Cmformectde 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.1 Openbaar vervoer / Kv/aliteitsimpuls 

'5 
5a 

Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• uit de Zomernota 2014 blijkt dat de opbrengsten uit het Openbaar vervoer (OV) voor 2013 

met circa € 950.000,-- hoger uitvallen dan geraamd; 
• bij de behandeling van de Zomernota 2014 in de Statenvergadering van 29 oktober j l . een 

motie is aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen met voorstellen te komen die 
tot doel hebben om de kwaliteit van het OV te verbeteren. 

Overwegende dat de: 
• Staten zich bij motie hebben uitgesproken voor een kwaliteitsimpuls voor het OV; 
• aantrekkelijkheid van het OV onderdeel is van de kwaliteit van het OV. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het aanbieden van (gratis) internet in de 

bussen van het provinciaal streekvervoer; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en bij het voorstel 

voor de kwaliteitsimpuls van het Openbaar vervoer te betrekken. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

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

IIJ VOOE Dt VRIjHt lS 

ChristenUrsie 

<Vifi\QKOENUNKS 

5 0 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor . ' Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD . V • ,. . " .— . •- !Pi 
PvdA ĉ. . PVV . ~ - . . ; ' ^ - . 

— • ' 
SP • •• • , f 
D66 . > . ( i • -
Christenunie > , ~- " " i _ _ • 

GroenLinks' . _ . — " 
SGP , - ,." 
SOPLUS - ' , 1 — 
PvdD - ... 1 — 

-InwonersBelang: \ 
De motie is: ' ,C^QÈ>tsö<cOÉ=' j ïx r>-y V 6 

Aldus beslotep^lnideïopenbaresvergaderlng van-iProvinciale Staten van 

..sriffier. voorzitter, 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland (i/fi//oi 
Ingediend door: 

• 
50 

• ^ f l ) s OROEMUNRS O Chr is tenunie 

• • 1 1 ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

• 1 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.2 Mobiliteit / Hanzeweg (Roggebotsluis) 

Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• de betrouwbaarheidsnorm van maximaal 1,25 maal de normale reistijd bij de Hanzeweg 

(Roggebotsluis) fors wordt overschreden (1,59); 
• door het college is aangegeven dat de verkenning naar een oplossing is vertraagd en naar 

verwachting medio 2015 wordt opgeleverd; 
• de knelpunten in de verkeerssituatie op langer termijn (later dan 2016) wordt opgelost. 

Overwegende dat: 
• het minimaal nog drie jaren duurt voordat de knelpunten in de verkeerssituatie Hanzeweg 

(Roggebotsluis) duurzame wordt opgelost; 
• de weggebruikers lange tijd met de forse overschrijding van de reistijd worden geconfron

teerd. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• te onderzoeken welke alternatieven er op korte termijn mogelijk zijn om tot een minder; 

grote overschrijding van de betrouwbaarheidsnorm te komen; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Q j PARTIJ VAN DE ARBEID 

« k l i l VOOe OE VBIJHEIO 

A . 

SF® 

s • r 
C h r i s t e n u n i e 

^ <. ,OHOEN_ 

[50) 

^^^^ 
Bi BIf 

InwonersBelang 

stemverhouding 
Totaal 

Tegen stemverhouding 
Totaal 

VVD 

PvdA 
PVV 
•CDA 

SP-"' • • , •' 
D66 

Christenunie 
GroenLinks 

SGP 
'SOPLUS- ' 
PvdD' . 

InwonersBelang 

De motie is: 

Aldus :besloten:;in:;des0penbare^vergadering:van:;Provinciale:Stateh:A'an 

'griffier, • • ' ' • 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: 

U-U • 

[ I PAKTÏJ VAN DS AKSSSD I [ 

• 

• Chr is ten 

j j CiïtOE!̂  

• 

• 

• Inwoners 
Betang 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

restauratie orgel Urk 

® 5a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
- Een omvangrijke restauratie heeft plaatsgevonden aan het orgel uit 1792 in de Bethelkerk op Urk; 
- Deze restauratie medegefinancierd wordt middels een provinciale bijdrage van €226.000 zoals dit in de 
vergadering van PS op 27 april 2011 is besloten; 
- Deze bijdrage volledig is benut voor restauratiewerkzaamheden 
- Gedeputeerde Staten in haar vergadering van 28 oktober hebben besloten om de bijdrage €33.306 lager vast 
te stellen. 

Overwegende dat: 
- Provinciale Staten het belang van cultuurhistorische objecten in onze provincie onderschrijven, ook in lijn 
met het vastgestelde beleidskader cultuur 2013-2016 ("Cultuur op koers in Flevoland") 
- Er verschil van inzicht is ontstaan tussen de beschikte en de verleende bijdrage; 

Verzoeken het college: 
- In gesprek te gaan met de betrokken partijen over de ontstane situatie en te zoeken naar mogelijkheden om 
het probleem op te lossen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: / 
J.N. Simonse SGP, R/§ïèpèrnT^^nUnie, CDA fY } . Lu .ye / ' 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR 

> PARTIJ VAN DE ARBEID 

DivooRotvnijHiia 

D66 

Christenunie 

\ GROENLINKS 

InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

VVD — 
PvdA 
PVV C — 
CDA 
SP — 
D66 u -
Christenunie <k — 
GroenLinks 1 -
SGP i — 
SOPLUS \ • • — PvdD \ — 
InwonersBelang - \ 
De motie i s : c > ^ ^ C N r s c ^ ^ t^V „ ' 

Aldus besloten dering van Provinciale Staten van 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeelt 



PROVINCIE FLEVOLAND 

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

• BB • G Christenunie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID S P | p 

• HIDJ VOO* Of mtjHttO u D66 

I f A GROENUNKS 
' "zrauiDEii • 

• Inwoners 
Belang 

Onderwerp: "Een man een man, een woord een woord' 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Overwegende dat: 
- De SGP en de PW een motie hebben ingediend bij de Perspectiefnota over de omvang van het niet-
geoormerkte deel van de reserve Grootschalige Kunstprojecten; 
- Na het indienen van deze motie de Gedeputeerde de toezegging heeft gedaan om met een nader voorstel op 
dit punt te komen en deze toezegging ook als zodanig is genoteerd;' 
- Dit aanleiding voor beide partijen is geweest om deze motie in te trekken;^ 

Constaterende dat: 

- Deze toezegging (nog) niet is nagekomen 

Verzoekt het college: 
- Deze toezegging alsnog na te komen in deze bestuursperiode 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting motie: 

De motie zoals deze is ingediend bij de Perspectiefnota (en later ingetrokken zonder dat daarover is gestemd) 
constateert dat sinds 2011 niets meer is onttrokken aan de reserve Grootschalige Kunstprojecten en de 



reserve autonoom is doorgegroeid door jaarlijkse standaardstortingen. Uit de Programmabegroting 2015-2018, 
pagina 189, blijkt dat de reserve doorgroeit naar €662.000 in 2018, waarbij een relatief beperkt deel van de 
reserve van €180.000 benodigd is voor het T landschapskustwerk. Het ligt in de rede de toezegging uit te 
voeren door (een deel van) het niet geoormerkte deel over te boeken naar de algemene reserve of een nader 
bestedingsdoel hieraan te koppelen. Aangezien de Gedeputeerde dit niet heeft toegezegd, maar alleen heeft 
toegezegd met een nader voorstel te komen, wordt nu met de huidige motie alleen verzocht om deze 
toezegging na te komen en zien we een nader voorstel graag tegemoet. 

Naam initiatiefnemer: 
J.N. Simonse (SGP) 

Provinciale Staten, 11 juni 2014, webcast om 2:32:34, letterlijk transcript, Gedeputeerde Appelman: "Ik zal 
samen met het college bekijken of we, met behoud van de 1 % regeling, kunnen komen tot een af raming van 
de voorziening. U moet wel voor ogen houden dat daar inmiddels een aantal oormerken in zitten. Maar ik 
begrijp ook de door meerdere partijen gedane oproep die daartoe is gedaan en wi j zullen daaromtrent met 
voorstellen bi j u komen". Deze toezegging is ook genoteerd als opmerking bij motie nummer 11 op de website 
(stateninformatie.nl bij de betreffende webcast). 
^ Provinciale Staten, 11 juni 2014, webcast om 3:16:55, letterlijk transcript. Statenlid Simonse (SGP): "De SGP, 
maar ook de PW, acht het antwoord van de Gedeputeerde als een toezegging bij motie nummer 11 en 
daardoor, door deze toezegging, trekken wij deze motie in en wachten wij het nieuwe voorstel van het 
college op dit gebied af of we zien het terug in de begroting". 

De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

M U I ) VOOR Oi VRqHEID 

i s ^s 

SP. 
|D6C 

Christenunie 

/^?lt GROENUNKS 
ZIN m DE Tuaoisisr 

1 StuUtgadlt 
1 Gerrfonncftdc 

501 
tSSa 

InwonersBelang 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

^Q, PARTIJ VAN DE Aseeiö 

SP. 

Chr is ten^-

BIS 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD — 
PvdA — / 
PVV 
CDA M 
SP ' 1 

D66 1 > — 
Christenunie 
GroenLinks 1 
SGP 1 - . 
SOPLUS t 
PvdD;., . — . f : 

1 
InwonersBelang 1 l 

• • ̂ "Z-M Ju:;-Hi i / ; 

^ Aldus besloten in 

griffier, 
A.ÏKöst 

gaderihg yari Provincie 

IVOOTzitter 
IHiyerbeëk 



-is 
PROVINCIE F L E V O L A N D 

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

• 1̂  • • Christenunie 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

• PARTII VOOR DE VRIJHEID 

• SP® 
066 • 

GROENUNKS 
zniNisTaEXDmsT 

> * • Stutkiradlt 
J Gcrefomiecrdi 

I l>artq •
Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Programmabegroting 2015 . 

Motie nr.: | ^ - j 

Agendapunt: Sa/ÖI 

Onderwerp: Ruimte, 1.3 en Investeringsagenda hfdst. 5.5 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014. 

Overwegende dat: 
Het streven naar een energieneutraal Flevoland, tevens overwegende dat daarvoor een brede inzet van 
beschikbare, milieuvriendelijke technieken in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en particulieren 
noodzakelijk is, 

voorts dat brede, planmatige inzet van zonne-energie, zowel grootschalig en bedrijfsmatig als particulier, 
daarbij gewenst is, 

voort:s dat in Flevoland voor vestiging op bedrijfsterreinen, zoals de OAAALA gronden, geen gegadigden zijn 
gevonden en het niet invullen daarvan alleen maar renteverlies oplevert 

Verzoeken het college: 

Te onderzoeken of op "lege"bedrijfsterreinen grootschalige parken voor de opwekking van zonne-energie 
gevestigd kunnen worden en te bevorderen dat daarvoor op de OMALAgronden een "pilot project"gestart 
kan worden 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: 
Erik Boshuijzen, fractie SOPLUS 

tekening initiatiefnemer: 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter; 
L. Verbeek 



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

MOTIE 
Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland ^'rv/'^^ 
Ingediend door: 

• • • C h r i s t e n u n i e 

I [ ^ PARTIJ VAN DE ARBEID | | S P f | 

• n 
I I PAEnj V00« DE VRIJHEID 

D66 • 

^ r / t GROENUNKS 
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Onderwerp: Mot ie bijen- en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 
Onderwerp Programmabegroting 2015 
Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 

De provincie verantwoordelijk is voor 370 km fietspaden 

Overwegende dat: 
1 Het niet bekend is of het tijdstip van maaien van bermen van fietspaden goed is voor 

insectenvriendelijk beheer en het gewenst is onderzoek te doen naar het beste tijdstip van 
maaien om daarmee eventueel te komen tot andere data voor (gefaseerd) maaien 

2 Het eveneens gewenst wordt geacht onderzoek te doen naar het gebruik van bermen door 
bestuivers, door tellen van insecten (door daartoe opgeleide vrijwilligers) en het inventariseren 
van bloemenrijkdom van bermen. 

3 Specifieke delen van bermen speciaal kunnen worden ingericht voor bijen door inzaai van 
bloemrijk mengsel en inrichten van nestmogelijkheden, b.v. bij fietsknooppunten, waarbij een 
relatie gelegd kan worden met recreatie, beleefbaarheid van natuur en PR. 

4 Landschapsbeheer Flevoland zich bereid heeft verklaard hieraan mee te werken. 
Verzoeken het college: 
1 Te onderzoeken of het binnen bestaande budgetten mogelijk is jaarlijks €20.000 

beschikbaar te stellen voor het duurzaam bijen- en insectvriendelijk beheer van bermen van 
fietspaden 

2 Aan gemeenten de mogelijkheid te bieden hierbij aan te sluiten voor het beheer van hun 
fietspaden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemi 



Aanvulling op de toelichting op motie 

PvdD Motie bijen- en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden 

We citeren uit een bericht op 10 november 2014 ontvangen van Landschapsbeheer 
Flevoland: 

Het idee is interessant en na wat kort onderzoek kunnen we tot de volgende 
mogelijkheden komen: 
Alle bermen van de provinciale fietspaden worden nu gemaaid en afgevoerd. Dit 
beheer is prima om een soortenrijke bloemrijke vegetatie te ontwikkelen^ waar 
insecten voldoende voedsel/bloemen kunnen vinden. We weten nu alleen nog niet 
of het t i j d s t i p van maaien goed is wat betreft insectenvriendelijk beheer. Dat 
zouden wij vanuit Landschapsbeheer Flevoland graag willen inventariseren en 
een beheeradvies hierover kunnen geven. Wanneer andere data gemaaid moet 
worden, in combinatie met gefaseerd beheer dan kunnen wij in overleg met de 
provincie en aannemers het beheer verbeteren en deels aansturen. 

Wanneer we ons richten op de doelstelling bestuivers, en het voorkomen van 
bijen, zweefvliegen en andere insecten, dan weten wij nu niet of de bermen 
gebruikt worden door bestuivers. Hiervoor is enig onderzoek toch wel nodig. 
Om aantal insecten te tellen zouden we vrijwilligers kunnen opleiden. Hiervoor 
kunnen we nieuwe vrijwilligers werven. Deze vrijwilligers kunnen eventueel ook 
bloemrijkdom van de bermen inventariseren, in relatie met voedsel bijen. Voor 
heel specifiek bijenonderzoek kunnen we een specialist inhuren (kan niet 
beoordelen of dat nodig i s ) . 
Wellicht is het interessant om specifieke delen van de berm in te richten 
speciaal voor b i j , waarbij een relatie gelegd kan worden met recreatie en PR. 
Door specifieke maatregelen uit te voeren (b.v. inzaai met specifiek bloemrijk 
en kleurrijk mengsel b i j fietsknooppunten, inrichting zanderig terrein voor 
nestelmogelijkheden, etc, etc) kunnen bewoners en recreanten daadwerkelijk 
locaties zien en beleven waarbij dan informatie gegeven wordt over nut en 
noodzaak. 
Wat betreft budget 20.000 euro zie ik dan de volgende mogelijkheden: 
7000,- projectplan + adviezen insectenvriendelijk beheer + aansturing 
5000,- Inventarisatie bloemrijkdom + werven en aansturen vrijwilligers 
3000,- inventarisatie enkele lokaties op insecten 
5000,- inrichtingsmaatregelen + PR 
Wanneer het project jaarlijks uitgevoerd kan worden wijzigen de werkzaamheden 
als volgt: 
5000,- aansturing beheer 
7000,- inventarisatie en monitoring met specialist en vrijwilligers 
8000,- inrichting nieuwe lokaties en PR 
met vriendelijke groet. 
Geert Gielen 
directeur 
Landschapsbeheer Flevoland 
Botter 1403 
8232 DP LELYSTAD 
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Onderwerp: Onderzoek WUR verbetering Dierenwelzijn 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 
0 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
- er in 2011 door Wageningen UR specifiek voor de provincie Zuid-Holland een rapport is gemaakt met opties 
voor provinciaal beleid ter verbetering van dierenwelzijn (H. Hopster, G.W.T.A. Groot Bruinderink en M.B.M. 
Bracke, Opties voor provinciaal beleid ter verbetering van het welzijn van dieren in Zuid-Holland, Wageningen 
UR Livestock Research, Rapport: 535, 2011, http://edepot.wur.nl/192550); 

Overwegende dat: 
- de provincie meer verantwoordelijkheden krijgt in de nieuwe Wet Natuurbescherming en daarmee meer 
rechten en plichten met betrekking tot wilde dieren; 

verzoeken het college: V c q a s ^ ^ W KC^Ö£?ör t b r c ^ U l ^ ^ t * " i L ^ ^ ^ f . 
Na te gaan of Wageningen UR bereid is een vergelijkbaar ondenjoek ui ' te voeren naar de mogelijkhedel 
binnen het provinciaal beleid van Flevoland ter verbetering van dierenwelzijn; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 
Handtekening initiatiefnemer: 
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Onderwerp: Bescherming otters 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
- de provincie Landschapsbeheer jaarlijks ondersteunt voor het monitoren van otters; 
- er situaties worden geconstateerd waar kleinere knelpunten met eenvoudige middelen zouden kunnen worden 
opgelost, b.v. door het plaatsen van loopplanken onder duikers en bruggen; 
- er passsages met kapotte of vergane loopplanken worden aangetroffen. 

Overwegende dat: 
- het weinig nut heeft om dieren uit te zetten en te monitoren wanneer zij worden doodgereden of vast komen 
te zitten; 
- het financieel het meest voordelig is om passages te plaatsen of vervangen tijdens de monitoring van 
vrijwilligers van Landschapsbeheer. 

Verzoeken het college: 
- Landschapsbeheer jaarlijks met 15.000 euro te ondersteunen om tijdens de monitoring knelpunten voor otters 
op te heffen door onderhoud of vervanging; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer: / J M ^ ^ t k ^MU^^ ^ 
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Onderwerp: Ontheffingen en vergunningen zichtbaar en blijvend op website 

Motie nr.: ( ^ ^ ^ ^ 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Overwegende dat: 
- de provincie op haar website in de sectie 'digitaal loket' de verleende vergunningen en ontheffingen 
publiceert, maar die helemaal verwijderen na de termijn waarop zienswijzen of bezwaren kunnen worden 
ingediend; 
- de omgevingsdienst OFGV op haar website in de sectie beschikkingen vergunningen voor de provincie en de 
gemeenten Almere en Noordoostpolder gepubliceerd heeft, niet gesorteerd op type maar alleen gerangschikt 
op datum, waarbij die voor de provinie terug gaan tot oktober 2013; 
- het voor de burger nuttig kan zijn om te kunnen nagaan of bepaalde vergunningen en ontheffingen verleend 
zijn in de afgelopen jaren en daarmee transparantie bevorderd wordt; 

Verzoeken het college: 
- bij het ontwerp van de nieuwe website een sectie te maken met verleende vergunningen en ontheffingen 
gesorteerd op onderwerp en datum; 

- OFGV te verzoeken op haar site de verleende vergunningen te sorteren op onderwerp en datum; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer 
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Onderwerp: Agrarjsch Cultuurlandschap 

Motie nr. : f \ ^ 

Agendapunt: 5 

Onderwerp: Begroting 2015 

Nummer Statenvoorstel : 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2015 

Constaterende dat: 

• Voor onderhoud van agrarisch landschapselementen is geen provinciale subsidie is, maar voor 
beheer van natuur binnen de EHS wel; 

• Terreineigenaren worden geconfronteerd met hoge beheerskosten van de landschapselementen; 
• Er steeds meer beeldbepalende landschapselementen verdwijnen; 
• De kwaliteit van de bestaande landschapselementenlaat staat onder druk; 
• Inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de Flevolandse landschapselementen ontbreekt. 

Overwegende dat: 

• De eerste stap om het agrarisch cultuurlandschap te behouden en eventueel te versterken is 
het eerst in kaart te brengen; 

• Het voor de uitvoeringsagenda van Natuur & Landschap belangrijk is dat er een goed beeld 
bestaat van de kwaliteit en kwantiteit van de Flevolandse landschapselementen. 

• Het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap een meetinstrument is van Landschapsbeheer 
Nederiand dat de kwaliteit van landschapselementen in kaart brengt. 



Verzoeken het college: 
1. De komende drie jaar de Flevolandse landschapselementen te monitoren met het Meetnet 

Agrarisch Cultuurlandschap; 
2. De kosten hiervan (totaal €15.000,-) ten laste te brengen aan de reserve 

ontwikkelings/strategische projecten. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 5. Miske 

Handtekening imitiatiefnemer 
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Onderwerp: OMALA 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Nummer Statenvoorstel: 

M A L A 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
Gehoord de discussie over de toepassing van zonne-energie op Omala gronden de gedane suggesties in die 
kader 

Verzoeken het college: 
provincie breed een inventarisatie van mogelijkheden voor deze toepassing op te stellen, inclusief de niet-
bouwrijpe gronden in het Omala gebied. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
E. Boshuijzen-

"Handtekening initiatiefnemer: 
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