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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 maart 2015 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (SP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), 
de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G: Bosma (VVD), de heef 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 (VVD), mevrouw I.B. Joosse 
(PW), de heer CA. Jansen (PVV), de heer A.Karsies (PVV), 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 (WD), de 
heer H. van Ravenzwaaij (SP), 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. Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel 
(Christenunie), de heer E. Sloot (PvdA), mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de heer A. 
Stuivenberg (SP), de heer H.W.E. van VUet (WD); mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer J. van 
Wieren (CDA). 
statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het coUege van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), en J. Lodders (VVD) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 16:00 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer B. 
Gijsberts (VVD). ^ 

2. Vaststellen agenda 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
N.v.t. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 18 februari 2015 
Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 18 februari 2015 wordt conform 

vastgesteld. 

5. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven 
De op grond van het Reglement van Orde benoemde commissie geloofsbrieven 
wordt door de voorzitter uitgenodigd verslag te doen van haar onderzoek. De 
commissie voor de geloofsbrieven heeft onderzocht of de door de voorzitter van 
het centraal stembureau benoemde kandidaten ook voldoen aan de wetteUjke 
vereisten. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar het verloop van de 
Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015, zich daarbij baserend op het 
proces verbaal van het centraal stembureau en de regels voor het onderzoek 
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zoals opgenomen in de Kieswet. 

Mevrouw Rötscheid, voorzitter van de commissie geloofsbrieven, brengt namens 
de commissie verslag uit over de bevindingen. 

'Voorzitter 

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Provinciale 
Staten van Flevoland heeft gistermiddag en -avond de taken verricht die haar 
wetteUjk en volgens het Reglement van Orde van Provinciale Staten zijn 
opgedragen. 
De commissie bestond naast mijzelf uit de statenleden mw. Azarkan en de heren 
Boutkan, Siepel, Stuivenberg en Van VUet. 

Naast het onderzoek naar de geloofsbrieven wordt van onze commissie gevraagd 
een uitspraak te doen over de rechtmatigheid vari de provinciale 
statenverkiezingen gehouden op 18 maart jongstleden. 
De commissie heeft daarbij kennis kunnen nemen het proces-verbaal van het 
centraal stembureau, de 6 processen-verbaal van de gemeenten en van alle 
individuele processen-verbaal van alle stembureaus in onze provincie. 

Op basis van bestudering van de genoemde documenten is door de commissie 
geconcludeerd dat zich geen onrechtmatigheden hebben voorgedaan die de 
verkiezingsuitslag zouden hebben beïnvloed. 

Er zijn in een beperkt aantal gevallen verschillen geconstateerd tussen 
toegelaten kiezers en aantal getelde stembiljetten. In de meeste gevallen is daar 
een verklaring voor gegeven op de processen verbaal van de betrokken 
stembureaus. 

Ten aanzien van de geconstateerde verschillen tussen aantal toegelaten kiezers 
en aantal stembiljetten bij een beperkt aantal stembureaus, is door ons nog 
advies gevraagd aan de Kiesraad. 
Primair is de vraag voorgelegd, hoe dit te duiden, in relatie tot de 
verkiezingsuitslag. De Kiesraad geeft aan dat genoemde verschillen onyoldoende 
argumentatie zijn voor eventuele herteUing. Een eventuele hertelUng betreft 
namelijk alleen de herteUing van de reeds getelde stembiljetten. Dit geeft geen 
uitsluitsel over de niet-verklaarde verschillen. 

De organisatie en het verloop van de verkiezingen in onze provincie hebben op 
wettige wijze plaatsgevonden. Wij danken allen die hebben meegewerkt aan het 
goede verloop van deze verkiezingen. 

Het onderzoek van de geloofsbrieven door onze commissie heeft geleid tot op 
ons verzoek doorgevoerde wijzigingen en aanpassingen. 
De commissie heeft de geloofsbrieven van de 41 benoemde kandidaat 
statenleden onderzocht: gebleken is dat de benoemden aan alle in de wet 
gestelde voorwaarden voldoen. 
De commissie adviseert wel om gedeputeerden die uit hoofde van hun functies 
nevenfuncties bekleden en die als statenUd terugkeren en niet als gedeputeerde 
alsnog een geactuaUseerde opgave te doen van hun nevenfuncties aan de 
voorzitter van Provinciale Staten. 

Dat gezegd hebbende kom ik tot mijn conclusies. 
De commissie adviseert uw staten alle op 21 maart benoemde personen toe te 
laten als Ud van Provinciale Staten van Flevoland, nadat zij morgen de eed 
respectieveUjk de verklaring en de belofte hebben afgelegd. 
Zij stelt Provinciale Staten verder voor dat zij de bevindingen van onze 
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commissie overneemt en het oordeel uitspreekt dat de statenverkiezingen van 18 
maart 2015 rechtmatig zijn verlopen.' 

De voorzitter concludeert dat: 
-Provinciale Staten besluit de bevindingen van de commissie geloofsbrieven over 
te nemen; 
-Provinciale Staten besluit dat de geloofsbrieven van de kandidaat Statenleden 
in orde zijn bevonden; 
-Provinciale Staten spreken uit dat de statenverkiezingen van 18 maart 
jongstleden rechtmatig zijn verlopen. 

Besluit Conform, met stemverklaring PvdA 

6. Afscheid niet herkozen Statenleden 
De Staten nemen afscheid van de vertrekkende Statenleden. 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17:30 uur. 

Vastgestejdlin de vergadering van Provinciale Staten van 29 april 2015 
Statengr/ffier, ^ voorzitter. 

Verbeek 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenUjsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenUisten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.fievoiand.nl/bestuur-
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht vari ingediende moties en amendementen is aari deze besluitenlijst toegevoegd. 


