
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
B e s l u i t e n l i j s t PS 

Registratienummer: 

1816079 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 11 november 2015 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), de heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de 
heer J. L. Boogerd (SGP), de heer E.G. Boshuijzen vanaf 14.40 uur (Senioren+Flevoland), de heer 
R.P.G. Bosma (VVD), de heer W.R. Bouma vanaf 14.47 uur (CDA), mevrouw B. Boutkan (PVV), de 
heer W. Boutkan (PW), mevrouw M.E.H. Broen (WD), mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer H.J. 
Hofstra (Christenunie), de heer K. Hopster (CDA), de heer W. de Jager vanaf 17.48 uur (PvdA), de 
heer CA. Jansen (PW), de heer J.B. Janssen (PVV), de heer W. Jansen (SOPLUS), mevrouw I.B. 
Joosse (PVV), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer CJ . Kok (PVV), de heer H.A. van der 
Linden (SP), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer P.J.J. Pels 
(PvdA), de heer E.F. Plate (VVD), de heer L. Post (Christenunie), de heer H. van Ravenzwaaij (SP), 
de heer J. de Reus (WD), mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw CJ. Schotman (CDA), de heer R.J. 
Siepel (Christenunie), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer J. van Slooten (CDA), mevrouw M. 
Smeels-Zechner (VVD), de heerT. Smetsers (D66), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), mevrouw S. 
Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), de heer H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw C.P.M. 
de Waal (SP) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66) en de 
heer A. Stuivenberg (SP) 

Afwezig met kennisgeving: mev rouw M. Luyer (CDA) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
-De fractie 50 plus heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over 
het onderwerp 'regiotaxi' naar aanleiding van de eerdere beantwoording op 
schriftelijke vragen. 
-De fractie van de SP heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over 'jeugdzorg'. 
Deze vragen worden als agendapunt 5 behandeld. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4. Benoemingen 
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 
Ontwerp-besluit 1. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 om de heer C A. Jansen 

te benoemen tot plaatsvervangend-voorzitter van PS. 
2. Bij verhindering of ontstentenis van de Commissaris van de Koning de heer  

R.J. Siepel aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van Provinciale 
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Staten. 
3. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 waarbij de heer 

CA. Jansen is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie griffier. 
4. De plaatsvervangend voorzitter, de heer R.J. Siepel te benoemen tot lid van 

de werkgeverscommissie voor de statengriffier. 
Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Conform 
Voordracht Ter tijdelijke vervanging van Statenlid de heer A. Gijsberts is mevrouw E. Broen 

voorgedragen 
Verslag 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit De heren W. Boutkan (PW) 
H. van der Linden (SP) en A.W.H.J. van der Avoird (PvdD) heeft de 
voorgeschreven documenten beoordeeld en verslag gedaan aan de Staten. De 
commissie komt tot het oordeel dat geen belemmeringen bestaan voor het 
toetreden van de mevrouw Broen. 

Besluit De Staten stemmen in met de toetreding. Mevrouw Broen legt de verklaring en 
belofte af in handen van de voorzitter. 

5. Vragenhalfuurtje 
Vraag De heer Jansen (fractie SOPLUS ) over 'regiotaxi' 
Beantwoording Gedeputeerde Stuivenberg 
Toezegging -

Vraag Mevrouw Verbeek (fractie SP) over 'jeugdzorg' 
Beantwoording Gedeputeerde Stuivenberg 
Toezegging -

6. Bespreekstukken : Programmabegroting 2016 
De vergadering stemt achtereenvolgens over de legesverordening, de wijziging 
van de verordening op de heffing opcenten (MRB) en de programmabegroting 
2016. 

Leges verordening provincie Flevoland 2016 
Ontwerp-besluit 1. De Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te stellen, waarbij met 

ingang van 1 januari 2016 de tarieventabel 2015 wordt ingetrokken en de 
tarieventabel 2016 in werking treedt. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

le wijziging Veroi 
motorrijtuigenbe 

•-dening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 
asting Flevoland 

Ontwerp-besluit 1. De eerste wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij 
het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2016 wordt 
gewijzigd van 76,6 opcenten in 77,4 opcenten. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
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Programmabegroting 2016 

Ontwerp-besluit 1. De Programmabegroting 2016 vast te stellen. 
2. In 2016 kredieten beschikbaar te stellen voor: 

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT): 

• € 28.432.000 t.b.v. investeringen wegen; 
• € 406.000 t.b.v. investeringen vaarwegen; 
• € 8.701.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• € 1.775.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. De uitvoering van vervangingsinvesteringen infrastructuur: 
• € 5.925.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 1.200.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 

c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 70.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire 

zaken); 
• € 51.900 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 504.000 t.b.v. het niet-jaarlijks onderhoud; 

d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 
3. In te stemmen met de instelling van twee nieuwe reserves, te weten: 

a. 
b. 
en 
c. 

Bestemmingsreserve Beheer en ontwikkeling natuur. 
Bestemmingsreserve Mobiliteit; 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

De beslissingsbevoegdheid over de stortingen en onttrekkingen in 
de bestemmingsreserve Mobiliteit te delegeren aan 
Gedeputeerde Staten; 

Het bestedingskader 2016 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen. 
In te stemmen met het jaarprogramma Fonds verstedelijking Almere; 
Kennis te nemen van de in de begroting voorgestelde aanwending van 
voorzieningen. 
Kennis te nemen van de Investeringsagenda. 
De 1^ begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 
De 2^ begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

Amendement Al De 2^ begrotingswijziging 2016 vast te stellen vervalt 
Dictum was: Beslispunt 1 t /m 9 
Dictum wordt: beshspunt 1 t /m 8 

Aantal 
aanwezigen per  
stemming 

40 

Besluit 
Amendement 

Unaniem aangenomen 
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Toezeggingen Gedeputeerde Stuivenberg: 
• De portefeuillehouder zegt toe periodiek de commissie bestuur te informeren 

over de actuele ontwikkelingen binnen het IPO(-bestuur). 
• De gedeputeerde zegt toe in het voorjaar van 2016 in de commissie 

duurzaamheid met een startnotitie te komen over de energieagenda, waarbij 
ook de eventuele personele consequenties worden betrokken. 

Gedeputeerde Rijsberman: 
• De portefeuillehouder zegt toe interbestuurUjk toezicht (IBT), Flevolandse 

samenwerkingsagenda en de bestuurskrachtmeting in het derde kwartaal van 
2016 te agenderen in de commissie bestuur. 

• De portefeuillehouder zegt toe dat t.a.v. de evaluatie verbonden partijen 
nog dit jaar een overzicht van de planning wordt toegestuurd aan de Staten. 

• De portefeuillehouder zegt toe eens per kwartaal de commissie bestuur te 
informeren over het dossier Europa (waaronder het comité van de regio's) 
waardoor Provinciale Staten de gelegenheid krijgt om haar visie en 
standpunten aan de portefeuillehouder Europa mee te geven. 

• De gedeputeerde zegt toe met een plan te komen ten aanzien van de 
middelen voor de stichting Open Monumentendag (motie 7), dit plan maakt 
onderdeel uit van de Startnotitie recreatie en toerisme welke dit jaar aan de 
commissie duurzaamheid wordt toegezonden. 

De heer Verbeek: 
• De portefeuillehouder zegt toe de vraag van mevrouw de Waal (SP) 

schriftelijk te beantwoorden (werkaanbod en personele kwaliteit t.a.v. de 
ambities van het college). 

Gedeputeerde Lodders 
• De gedeputeerde zegt toe halverwege deze bestuursperiode met de 

commissie Ruimte te spreken over het Waterplan (waaronder de stand van 
zaken bodemdaling) in een beeldvormende ronde van de commissie. 

• De gedeputeerde zegt toe de evaluatie en planning EHS toe te sturen aan de 
commissie duurzaamheid voor het einde van 2016. 

• De gedeputeerde zegt toe n.a.v. motie 14 (PvdD) een onderzoek uit te 
voeren naar de inrichting van insect-vriendelijke wegen. 

Gedeputeerde Appelman 
• De gedeputeerde zegt toe in januari 2016 in de commissie te komen met een 

raamwerk met de resultaten van de eerste praktijkvoorbeelden (pareltjes) 
die uit de lopende 'human capital agenda' naar voren komen en vooruit te 
blikken naar de opbrengsten, kansen en bedreigingen van lopende en 
toekomstige projecten. 

• De gedeputeerde zegt toe in januari 2016 in de commissie met een kader te 
komen voor een economische visie op grond waarvan Provinciale Staten 
keuzes kan maken, waarbij er per keuze investeringsvoorstellen komen met 
voldoende uitvoeringsperspectief. 

• De gedeputeerde zegt toe n.a.v. motie nr. 6 (Meesterbeurs) dat hij de 
Meesterbeurs zal betrekken bij de 'human capital agenda' en met de 
stakeholders zal bezien of het zinvol en reëel is om dit concept daarin te 
betrekken. 
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Besluit inclusief 
aangenomen 
amendement 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 tegen 

Stemverklaringen Motie 01 : SOPlus 
Motie 02 : VVD, SP, SOPlus, CU, PvdA 
Motie 03 : CU 
Motie 07 : PVV, SGP, ChristenUnie, PvdA 
Motie 08 : PVV 
Motie 10 : PVV 
Motie 11 : VVD, CDA, SP 
Motie 13: CU 
Motie 15 : VVD, SOPlus, PvdA, Senioren+Flevoland 

Moties 
Motie 01 PVV - instellen van onafhankelijke onderzoekscommissie voor de Floriade 
Besluit motie Verworpen met 9 stemmen voor en 31 tegen. 

Motie 02 PVV - evenveel stembureaus voor referendum Associatieverdrag Oekraïne 
Besluit motie Aangenomen met 37 stemmen voor en 3 tegen. 

Motie 03 PVV - Informatievoorziening risicoprofiel 
Besluit motie Verworpen met 8 stemmen voor en 32 tegen. 

Motie 04 PW - Mobiliteit 
Besluit motie Aangenomen met 22 stemmen voor en 18 tegen 

Motie 05 PVV - Midden- en Kleinbedrijf 
Besluit motie Verworpen met 13 stemmen voor en 27 tegen. 

Motie 06 PvdA - Meesterbeurs voor werkloze ouderen 
Besluit motie Unaniem aangenomen 

Motie 07 D66 - Stichting Open Monumentendag 
Besluit motie Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 tegen. 

Motie 08 D66 - Informatievoorziening IPO 
Besluit motie Aangenomen met 35 stemmen voor en 5 tegen. 

Motie 09 SGP - Arbeidsmarkt 
Besluit motie Aangenomen met 29 stemmen voor en 11 tegen. 

Motie 10 GroenLinks - Versnelling Energieagenda Flevoland 
Besluit motie Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 tegen. 

Motie 11 GroenLinks - Weidevogelbeheer Rivierduinengebied 
Besluit motie Aangenomen met 29 stemmen voor en 11 tegen. 

Motie 12 PvdD - Preventie ganzenschade 
Besluit motie Verworpen met 20 stemmen voor en 20 stemmen tegen 

Motie 13 PvdD -Dierenwelzijn 
Besluit motie Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 tegen. 

Motie 14 PvdD - Insect-vriendelijke inrichting nieuwe wegen 
Besluit motie Unaniem aangenomen 
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Motie 15 SOPlus - Monitoring 3 transities naar gemeente 
Besluit motie Verworpen met 1 stem voor en 39 tegen. 

Motie 16 SOPlus - 10 punten actieplan voorkoning en bestrijding werkloosheid 
Ingetrokken 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2015 
Statengr;i/fier, voorzitter, 

V. A/Kost 

Noot: 

ïrbeek 

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenli1sten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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Artikel 25 van Reglejjient van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

d Motie nr.: 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Instellen onafhankelijke onderzoekscommissie voor de Floriade 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- Provinciale Staten hebben besloten €10 miljoen te reserveren voor de Floriade; 
- hiervan reeds een deel is toebedeeld aan bijvoorbeeld het Floriade paviljoen, 

Overwegende dat: 

- Geld van de burger zeer zorgvuldig dient te worden besteed; 
- dus duidelijk moet zijn welke partijen belang hebben bij de Floriade 

• Verzoeken het college / • Dragen het college op / M Spreken uit 
- Als Provinciale Staten een commissie in te stellen die onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de 
verschillende belanghebbenden en de connecties met elkaar; 

- met name te letten op integriteitskwesties en het "old boys netwerk",; 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Chris Jansen PV' 

Handtekening Init iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

•Er 

SP* 

50 
mm 

w i l ; V O M r*-VR[JMEfO 

Christen, 

P A R T i j V A N OS A s S E i D 

mom 

/ ^ P a r t i j voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
WD -
CDA — 

M 
SP — "4 • 6 6 U 
SOPLUS 
PVV -< — 
SGP 
ChristenUnie — 
PvdA —" 
GroenLinks — 
PvdD 
Senioren+Flevoland — 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 0 . 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van / / 
Statengriffiefj ^^^^ '^y ' Voorzitter, 
A. Kost / / L ^ ^ y ^ / L. Verbeek 

noire^S^ JZrP/S 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 

(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Evenveel stembureau's in alle Flevolandse gemeenten op 6 april 2016 als bij 
verkiezingen 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- GeenPeil voldoende handtekeningen heeft opgehaald voor een referendum over het associatieverdrag tussen 
Oekraïne en de EU; 

- daarom op 6 april 2016 een referendum zal worden gehouden onder alle Nederlanders die stemrecht hebben, 

Overwegende dat: 
- Het democratisch gezien niet juist is om als gemeenten minder stemhokjes dan bij verkiezingen beschikbaar 
te stellen; 

- de gemeenten hiermee mogelijk het democratische recht op stemmen belemmeren, 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
- Een brief op te stellen richting alle gemeenten in Flevoland waarin met klem wordt gewezen op evenveel 
stembureau's tijdens het referendum als bij normale verkiezingen, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Chris Jansen PW 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

3 UI 

wxti: voos vmjhtiö 

C h r i s t e n , 

> ^ PARTIJ VAN DS ASBEID 

mom 

§ \ Partij voor 
de Dieren 

V 

4 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD 
CDA T — 
SP A — 
066 M .— 
SOPLUS ! .— 
P W — 
SGP •7 — 
ChristenUnie 
PvdA —. 
GroenLinks 1- — • PvdD -z — 
Senioren+Flevoland — 

De motie is: Aangenomen - 0 Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van ^ VX^STsVaJijs^ X_Ov- :^ 

Statengriffier, y ^ . ^ ^ Voorzitter, 
A. Kost n k y ' y ^ / L. Verbeek 
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Artikel f5 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Informatievoorziening "risicoprofiel" 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- De komende jaren een groot aantal nieuwe ontwikkelingen afkomen op de provincie Flevoland en er 
geïnvesteerd moet worden in de huidige digitale infrastructuur om de huidige basis beter op orde te krijgen 
alsmede in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen (o.a. nieuwe Omgevingswet), 

Overwegende dat: 

- Het niet tijdig en onvoldoende reageren op deze ontwikkelingen leidt tot gebrekkige dienstverlening en 
inadequate en onjuiste data intern (m.n. sturingsinformatie) en extern (m.n. burgers en bedrijven); 
- daarom de noodzaak aanwezig is om een samenhangende infrastructuurZ-applicatielandschap te creëren; 
- tevens adequate kennis en kunde op het gebied van informatievoorziening en -structuur noodzakelijk is. 

• Verzoeken het college / • Dragen het college op / 13 Spreken uit 

- Het door GS geconstateerde hoge afbreukrisico welke invloed heeft op praktisch alle thema's uit het 
Collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019 maakt het noodzakelijk dit afbreukrisico zo goed mogelijk in kaart te 
brengen d.m.v. uitgewerkte kans-effect relaties; 

- een impactanalyse uit te voeren en een daarop toegespitst mitigatieplan (what-if scenario's) uit te werken; 

- Om e.e.a. te kunnen beheersen is interne operationele kennis en kunde bij de Provincie Flevoland essentieel 
teneinde op een doelmatige manier de noodzakelijke investeringen rond software-ontwikkeling, datagebruik 
en databeheer te kunnen beheersen en het risico van excessieve kostenoverschrijdingen te minimaliseren, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer: J.B.Janssen PVV 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



0 3 
De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

M 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ GertforrcMrdt 

Christen 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

^ ^ J , Partij voor 
de Dieren 

i 
Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA — \ 
SP - JA 
D66 i J 
SOPLUS — 1 

l 
PW 
SGP 
ChristenUnie — 
PvdA — 
GroenLinks — 
PvdD - — 
Senioren+Flevoland 

5 De motie is: Aangenomen • Verworpen g|] 

Aldus besloten In de openbare vergadering van Provinciale Staten van VVÖ0^sx>N3iS\ "XJ iVS 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 

-1. 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Mobiliteit 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan dè voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- In de begroting op blz 52 bij het mobiliteitsbeleid als doel vermeld staat" de veiligheid is verbeterd "; 
- Op blz. 48 van de begroting bij "het effect van ons beleid" alleen staat de komende jaren het aantal ernstige 
verkeersslachtoffers tot lager dan 15 te brengen. 

Overwegende dat: 

- Uit deze tekst in de begroting niet een echt hoog ambitieniveau blijkt om het aantal verkeersslachtoffers 
drastisch te verlagen, 

M Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
- Alles in het werk te stellen de wegen in Flevoland dusdanig veilig te maken dat het aantal 
verkeersslachtoffers drastisch zal verlagen, inclusief faunabeveiliging. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: Chris Jansen PW 

Handtekening Initiatiefnemer; 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Vy 

SP. 

i 5 0 

ChristenUnie 

PARTIJ V A N DE A R S E I O 

§ 2 Partij voor 
de Dieren 

4 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD - • v 
CDA \ 

- ' 1 SP 

•\ 
D66 VA 
SOPLUS - 'i 
P W 

• — SGP 
ChristenUnie — 
PvdA y> 

GroenLinks 
PvdD - :2_ — 
SeniorenH-Flevoland - l 

De motie is: Aangenomen 0 Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van VV 
Statengriffier, P y " ^ Voorzitter, 
A. Kost / / / / L. Verbeek 



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

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

5) Motie nr.: 
(In te vullen door de grî ïiérT^ 

Onderwerp: Midden- en Kleinbedrijf 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel Begroting 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- Er jaar op jaar sprake is van onderuitputting bij de Economische Projecten; 
- er steeds gezocht moet worden naar co-financiering bij grote projecten, 

Overwegende dat: 

- Het MKB de ruggegraat is van de Flevolandse Economie, 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 

- Een aanzienlijk deel van de Economische begroting in te zetten voor de versterking, ondersteuning en 
stimuleren van nieuwe (kleinere) bedrijven in het Midden- en Klein bedrijf. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer: Chris Jansen PVV 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

mm 

Christen 

> PARTIJ VA^J D£ ASJSEID 

Partij voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

VVD -
CDA - A SP <: 
D66 — 
SOPLUS - \ 

\ 
P W 
SGP 
ChristenUnie -
PvdA 
GroenLinks —• 
PvdD 
Senioren+Flevoland 

De motie is: Aangenomen • Verworpen g ] 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 'oesr^T-^otSjv ^ U Ü V S 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 



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

Artikel 25 van^Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: O / ^ 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Meesterbeurs voor werkloze ouderen 

Agendapunt: Bespreekstukken 11-11-2015 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmbegroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 1780051 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
* het aantal werklozen onder jongeren langzaam een klein beetje afneemt, maar dat werkloze ouderen niet of 
nauwelijks meeprofiteren van de aantrekkende economie; 
* ruim 40% van de langdurig werklozen 50-plusser is; 
* het voor mensen van 50 jaar en ouder extra moeilijk is om een nieuwe baan te vinden als zij eenmaal 
werkloos zijn; 
' het aantal banen in Flevoland t.o.v. vorig jaar vrijwel gelijk gebleven is; 

' het aantal fulltime banen t.o.v. vorig jaar iets is toegenomen, maar het aantal parttime banen is afgenomen 

Overwegende dat: 
* 'Nieuwe impulsen voor de Flevolandse economie' en 'Uitnodigend ondernemersklimaat' speerpunten van 
beleid zijn; 
* een 'one suit fits al l benadering niet werkt voor de arbeidsmarkt en de regionale economie; 
* innovatieve instrumenten nodig zijn om de impasse op de arbeidsmarkt te doorbreken t.b.v. oudere 
werknemers; 
* de Meesterbeurs een bewezen effectief en innovatief Instrument is dat 50-plussers,weer kansen biedt op de 
arbeidsmarkt; 
* de Meesterbeurs werkgevers de kans biedt om tegen lage kosten kennis te maken met deelnemers die veel 
ervaring en kennis bezitten op hun vakgebied 

• Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
* voorstellen uit te werken om ook 50-plussers meer kansen te bieden op actieve deelname binnen de 
regionale economie; 

* het instrument van de Meesterbeurs bij de uitwerking van de human capital uitvoeringsagenda te betrekken; 

* in eerste Instantie dekking binnen deze uitwerkingsagenda te zoeken; 

* Provinciale Staten daarover in het voorjaar van 2016 verslag uit te brengen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
IM. 
^ ^ ^ ^ 

C h r i s t e n U r s I e Jll. ^ 
PARTIJ V A N ' O E A R S Ê I D J\tmm 
«BOEM 

Partij voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD _ 
CDA 
SP 

— •, D66 L j 
SOPLUS \ 

\ PVV -
SGP -
ChristenUnie — 
PvdA — 
GroenLinks 
PvdD 1^ 
Senioren-i-Flevoland \ 

De motie is: Aangenomen |2| Verworpen • 

Aldus besloten in d; 
Statensriffier, 

^^rgadering van Provinciale Staten van 
Voorzitte 



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

Artikel 25 varTReglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 

(In te vullen door de g r i f f i e r ) / 

Onderwerp: Stichting Open Monumentendag 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 1780051 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- sinds 1987 de Open Monumentendag in Nederland wordt georganiseerd door Stichting Openmonumentendag 
(hierna: "de Stichting"), waarbij monumenten gratis voor het publiek worden opengesteld, om zo de publieke 
belangstelling voor monumenten te vergroten; 
- er inmiddels jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers deelnemen aan de Open Monumentendag, waarbij een 
van de grotere publiektrekkers de Bataviawerf in Lelystad is; 
- de Rabovastgroep heeft aangegeven de Stichting met ingang van 2016 niet langer te willen ondersteunen, 
waardoor het voortbestaan van de Stichting onzeker is; 
- de Stichting een deel van dit verlies zelf heeft kunnen compenseren met nieuwe sponsoren, maar voor het 
overige deel alle provincies om een bijdrage heeft gevraagd. 

Overwegende dat: 

- 1n het coalitieakkoord is opgenomen dat de monumenten in Flevoland toeristisch en recreatief beter benut 
moeten worden; 
- de Stichting zich bereid heeft getoond om meer activiteiten in Flevoland te ontplooien, waarbij verder wordt 
gekeken dan alleen de traditionele gebouwde monumenten. 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 

- aan de Stichting voor de periode 2016 - 2019 jaarlijks een subsudie beschikbaar te stellen van € 15.000,-; 

- aan de subsidie de voorwaarde te verbinden dat de Stichting meer activiteiten zal ontplooien in Flevoland; 

- dit te financieren uit het budget voor gebledspromotle, toerisme en recreatie. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam Initiatiefnemer: Shasta Rötscheid 

Handtekening Initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

^ / 

SPu ^ -—\^ 

C h r i s t e n ü n i e 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

Partij voor 
de Dieren 

A 

stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA t. -
SP — 
• 6 6 -
SOPLUS i — 
PVV 
SGP — 
ChristenUnie 
PvdA -
GroenLinks <L^ — 
PvdD •7 — 
Senioren-i-Flevoland 1 — 

De motie is: Aangenomen 0 Verworpen • 

Aldus besloten iryde openba^vergadering van Provinciale Staten van 
'^'l'5X.en%\\ff\ex/7^^ Voorzitter, 
A. Kost / / O ^ r - - ^ L. Veij 



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

Artikel 25 van 

Motie nr. 

ement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

(ln te vullen door de griffieril / / 

Onderwerp: Informatievoorziening IPO 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 1780051 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- Het IPO en het college van GS van Flevoland een nieuwe bestuursstijl voorstaan, waarbij specifieke aandacht 
wordt besteed aan de wijze waarop GS en PS zich tot elkaar verhouden, mede in relatie tot relevante 
maatschappelijke discussies en issues, waarbij het college heeft uitgesproken Statenleden tijdig te willen 
betrekken en op voorhand te informeren. 
- Het IPO daarnaast een platform wil zijn voor Innovatie en kennisuitwisseling en gezien voorgaande 
overweging een gedeelde ambitie bestaat vanuit IPO, het college en deze Staten. 

Overwegende dat: 

- Provinciale Staten het tot haar verantwoordelijkheid rekent om in het kader van haar kaderstellende en 
controlerende taken invloed uit te oefenen op, dan wel kennis te nemen van, discussies in IPO verband, waar 
deze een relatie kennen met de PS agenda in Flevoland zoals o.a. de Omgevingsvisie, Vitaal platteland en het 
versterken van de regionale economie. 
- Provinciale Staten op dit moment aan deze verantwoordelijkheid geen uitvoering kunnen geven nu zij geen 
inzicht hebben in de agenda's en bijbehorende stukken van het IPO bestuur en de Bestuurs Advies Commissies 
van het IPO. 

13 Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 

Om de Staten bij voortduring te informeren over de onderwerpen die op de agenda's staan van de 
bestuursvergaderingen en de Bestuurs Advies Commissies van het IPO; 
Voor het einde van het jaar een procesvoorstel te sturen aan de Staten over de wijze waarop de 
Staten structureel zullen worden betrokken bij de onderwerpen die in IPO verband worden 
besproken. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Shasta Rötscheid 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR 

Christen! 

PARTIJ VAN oe ARSEfD 

Partij voor 
de Dieren /̂ f'yi/jóSg 6gUki 

^ ^ ^ ^ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA .T 

M 
— 

SP \ 

D66 
*-{ 

SOPLUS K 
1 

-
PVV 

• — SGP — 
ChristenUnie — 
PvdA 
GroenLinks — 
PvdD — 
Senioren+Flevoland 1 -

De motie is: Aangenomen 0 Verworpen • 

Aldus besloten in (Mópeijbrffe vergadering van Provinciale Staten van VV^WTv^Si'-̂ ^Jr-c^N^siasv "2-S> V S 

Statengriffier, / ' y ^ „ r ^ - " - " ^^ Voorzitter, S L ^ ^ r ^ ^ " — ' ' 
A. Kost I VprhÊ 



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 

Motie nr.: 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Arbeidsmarkt 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 

• De provmcie een belangrijke rol heeft op de arbeidsmarkt wat betreft de bovenlokale 
vraagkant (behoefte van bedrijven) ;̂ 

• De ambitie bestaat om deze rol actief op te pakken en 1,5 miljoen euro te reserveren voor 
het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ^; 

• Het college in 2015 de afstemming zoekt met samenwerkingspartners en een Human Capital 
Agenda gaat opstellen, die vanaf 2017 wordt uitgevoerd ^; 

Overwegende dat: 

• Provinciale Staten het belang van een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt onderschrijven. 

lEl Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 

O Bij het opstellen van de Human Capital agenda te identificeren of de mogelijkheid bestaat 
om projecten/activiteiten in 2016 te starten en als dit mogelijk is, de uitvoering van deze 
projecten/activiteiten daadwerkelijk te starten in 2016. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemers: J.L. Bogerd (SGP), H.A. van der Linden (SP), R. Azarkan (PvdA), L. Post (CU), W. 
Jansen (SOPLUS) 

Handtekening initiatiefnemers: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ Coalitie akkoord 2015-2019, "Flevoland: innovatief en ondernemend", pagina 7. 
^ Coalitie akkoord 2015-2019, "Flevoland: innovatief en ondernemend", pagina 7. 
^ College Uitvoeringsprogramma Flevoland 2015-2019, pagina 15, CUP 3.4.1 en 3.4.2 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ 

^ PASTIJ VAN DS kmtm 

Christen', 

4 ^ ï ' I ^ S ^ é*(«foi»te«nl* 

Partij voor 
de Dieren 

NAAM ONDERTEKENAAR 

H.A. van der Linden 

R. Azarkan 

L. Post 

W. Jansen 

J.L. Bogerd 

HANDTEKENING 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
PVV 4 CDA 
SP 
D66 

L I -
PvdA — 
Christenünie -
SOPlus 1 — 

SGP — 
GroenLinks — 
PvdD -

— 
De motie is: ~2S\ Aangenomen 0 V \ Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van vv 'CvOos^^fo^NQss^ '^Z.DVS 
Statengriffiei^? Voorzitter, 
A. Kost / . / t ^ y n ^ / L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fievoiand 

lO aar^itmsi- \Q>](S Motie nr. 
(In te vullen door 5)e griffier) y 

Onderwerp: Versnelling Energieagenda Flevoland 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- Flevoland geen Energieagenda of duurzaamheidsbeleid heeft; 
- In het collegeuitvoeringsprogramma het opstellen van een Energieagenda pas is geprogrammeerd voor 2017; 
- Klimaatverandering de grootste uitdaging van de komende decennia is; 

Overwegende dat: 

- De urgentie van het klimaatprobleem en ook de ambities van Flevoland om in 2030 energieneutraal te zijn, 
vraagt om doorpakken. Geen papier maar daden; 
- Flevoland de duurzaamste provincie van Nederland wil zijn; 
- Het versnellen van de Energievisie en -agenda mogelijk is. 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
De tot standkoming van de energieagenda te versnellen en deze uiterlijk te behandelen in de statencommissie 
Duurzaamheid van september 2016 zodat er spoedig na besluitvorming in PS gestart kan worden met de 
uitvoering. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Simon Miske 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

J j 

SP. 

iSOi 

ChristenUnie 

^ ? PARTfJ VAN » £ A R B S I D Peter Pels 

Simon Miske 

Partij voor 
^^^^^ de Dieren ^ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA 3 — 
SP — 
D66 — 
SOPLUS — 
PVV r< 
SGP 
ChristenUnie .:> -
PvdA — 
GroenLinks — 
PvdD — 
Senioren-i-Flevoland C — 

^ H 
De motie is: Aangenomen ^ Verworpen Q 

Aldus besloteg^in de openbac 
Statengriffiq 
A. Kost 

rgadering van Provinciale Staten van VV WO'o<e,v^NVoJ2_s^ '•^LJ=»"VJS 
Voorzitter, 
L. Verbeek, 



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

i&ia83>w 

Artikel 25 varY Reglement' van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 
(in te vullen dóór i 

Onderwerp: Weidevogelbeheer Rivierduinengebied 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 1780051 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- Met ingang van 2016 wordt het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer van kracht en via deze regeling is 

het niet meer mogelijk om budget beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer in het Rivierduingebied; 
- Hierdoor maatregelen voor de specifieke weidevogels niet meer kunnen worden vergoed; 
- Weidevogelbeheer In het Rivierduinengebied wat de afgelopen jaren succesvol is uitgevoerd zou daardoor 

komen te vervallen in de toekomst; 
- Agrariërs in dit gebied hiermee hebben laten zien dat een verantwoord agrarisch natuurbeheer op deze plek 

kansrijk is; 
- Het aantal weidevogels in Nederland sinds 1960 met 60% is afgenomen en dreigen ze uit te sterven; 
- Het Flevolands Agrarisch Collectief graag verschillende beheersmaatregelen (mn. de aanleg en beheer van 

plasdrasgebieden en uitgesteld maaibeheer) in het Rivierduinengebied wil nemen ten gunste van de 
weidevogels; 

- Zonder specifiek weidevogelbeheer op 60 ha in het Rivierduinengebied het aantal weidevogels zal afnemen 
en wellicht verdwijnen; 
Overwegende dat: 
- De veldleeuwerik (nieuwe doelsoort voor het agrarisch natuurbeheer) zal meeprofiteren van deze extra 

maatregelen; 
- De extra maatregelen alleen mogelijk zijn voor de agrariërs Indien de kosten / gederfde inkomsten worden 

vergoed; 
- Uitvoering, monitoring en verslaglegging moet voldoen aan de criteria van het nieuwe landelijke stelsel 

agrarisch natuurbeheer (weidevogelbeheer) waarbij vooraf een uitgewerkt uitvoeringsplan wordt opgesteld 
met daarin een nauwkeurige beschrijving van de te bereiken doelen (b.v. vogelsoorten, aantallen vogels); 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 

- Voor de periode 2016-2021 een jaarlijkse vergoeding van € 14.500,00 te reserveren om het 

weidevogelbeheer in het Rivierduingebied te kunnen continueren en deze te dekken uit de algemene reserve 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Simon Miske 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Johan van Slooten 

SlMttuutdlK 
Sjaak Simonse 

Chr i s t en Harold Hofstra 

fnT)\ GROENLINKS Simon Miske 

O Partij voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA M T 
SP \ — 
D66 
SOPLUS 
PVV — 

SGP — 
ChristenUnie — 

PvdA — 
GroenLinks -2 
PvdD 
Senioren-^FIevoland l 

VV 
De motie is: Aangemmen Verworpen • 



itatengrirner 
A. Kost 

^ VV 



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

MOTIE 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: ( J 
(ln te vullen door drgfiffter) J ' 
Onderwerp: Preventie ganzenschade 

Agendapunt: 6 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 1780051 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
de provincie verantwoordelijk is voor vergoeding voor schade aan landbouwgewassen door het Faunafonds, 

ganzen uit de Oostvaardersplassen foerageren in de omgeving. 

Overwegende 
het niet redelijk-lijkt dat de provincie alle schade moet vergoeden aan boeren die zelf onvoldoende 
beschermende maatregelen treffen, 

•tendbouwschade;— 

met.daeisteüipgenjiaMLaarttaüe4X-ganzea4gmwe-gaiis4200, bidlidgdiis 1800, kulgdiis 600), 

attecnaüeven-veefhandeii zijn, zudls liet plditten van extra bomennjeii, hel plddlsen^van bewegende draden— 
at^joeë-gtehtbareiiTitgn, hel irizelLeii van de Gouse DusLei, üe-Agrilascr van Bird Control Group, do Rob.̂ rr\ nf 

•^e-ArriAAarrGanzenverdrijver, 

•eMwdec-boecen-voocalsRog-onvnIdnpnde draagvlak lijkt to zijn om-deze-atte assefl,-

-t<et-lOTppëtërrvan liet gebfoik-van-atternatieven aarrhel lecliL op veigueüiiig van stlidtfe een miaaerzou-
kunnen-2ijfl-om-het-gebruik van deze alteindlieveri Le sLiiiluleieri, 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
tetmëefzoeken lioe onder boeren diaagvldk vuui dlLematieven kan worden bevorderd, waamndep-ëe-
nFiegetfJklield van hel uigdiiisereri van een pilot met innovatieve tcchrtieket^ 

te-enderzuekeii üf een svsleiirdtick kan wordon ontwikkeld, waarbij do vcrgocdiBg-voor ganzenschadej 
-^ekepneW aan de mate waartn-do aanvrager zelf diervriemlelllke iiisudiiiiiiiaeR-beefLyerricht om deschade te ^ ^ / 
-tJfperken. ' ] 5 ^ 6 l K a . / ^ K w Ü C ? U f A , . . l ^ ' ^ ^ ^ y . ^ X y & T l . ^ ! I j > v ^ c ^ p l < . U _ . 

en gaan over tot de orde van de dag. 

O- — „ v l ' I V L j ^ - C T . — 1 v „ ^ - ^ V V » ^ — 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
066 

MRIIJVOO* OC VRIIHCID 

Christenünie 

1 PARTIJ VAN DE ARBEID 

IfjtOROENUHRS 

Partij voor 
da Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA — 1 

M SP 
D66 < ( — 
SOPLUS \ 

PVV — 
SGP — r> 
ChristenUnie 
PvdA V 

GroenLinks ,— 
PvdD 
Senioren+Flevoland \ 

- 2 _ 0 
De motie is: Aangenomen • Verworpen ^ 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van V V ^ o "OS2VC\\:asi^ " ï ï :» V $ 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeekj 



18 iSSat 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland ^ 

'ifi. 

(In te vullen door da ghfSei^—^ 

Onderwerp: 
itefcj? Dierenv>'eLz3jn 

Agendapunt: 6 
Onderwerp Statenvoorstel: programmabegroting 2016 

Aan de voorzitter van Provindale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering 

bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 

Overwegende dat: 
de provincie een rol dient te spelen in het verbeteren van dierenwelzijn; 

rzoeken het collége / • Dragen het college o p / • Spreken uit 
-een'^l^DiererMélzijn op te stellen waarin omschreven staat hoe dierenwelzijn binnen het huidige beleid 
aandacht heeft/de mogelijkheden voorde provincie/om dierenwelzijoite verbeteren-efhde aspecU-ii van 
dierenweLiju Jie Je pitivtncio nieuv/ \v\ oppa|r,U£n^ / 

-dit-trr hp':prpHng nnn fif^rnrnmi'^iTiQ vncuileiaggen^ SAK^'^C-CX 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 

'V^d W cV\ e_\ 

1 sasaa*?̂  

ChristenUnie 

t PARTy VAN DE AsBEiD 

O Partij voor 
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'£(^ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD Ou. — 
CDA \ 

SP s \ 

•66 u — 

SOPLUS — 
PW — 
SGP — 
ChristenUnie — 
PvdA 3 — 
GroenLinks — 
PvdD 
Senioren-HFlevoland l — 

< 
Df> m o t i e k - n 



Aldus besloten in de openbar 
Statengriffii 

adering van Provinciale Staten van w C\OV:^cc\Nc3csiY-:2j-,vS 
Voorzitter, 
L. Verbeek 



löiaSs":! '3-.s''\v. 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr,: 

(!n te vullen door dè^gpiffiér) 

Onderwerp: 
Insect-vriendelijke inrichting nieuwe wegen 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering 

bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 

- Provinciale Staten op 30 mei 2015 een motie hebben aangenomen om bij-vriendelijk bermbeheer te 
'onderzoeken, 

- GS op 4 septemberv 2012 de Staten heeft meegedeeld dat ze de baanverdubbeling van de Gooiseweg als een 
kans zien voor bij-vriendelijke bermen 

- dat deskundigen bevestigd hebben dat de weg, die via uitvalswegen in direct contact staat met de 
Veluwezoom en de Utrechtse Heuvelrug, door haar ligging een toevluchtsoord kan vormen voor verdwenen 
bijen-en wespensoort:en, /7 ^ ] ^ ^ r 

- inmiddels het deel van de Gooiseweg dat al verdubbeld is insect-vriendelijk Is ingericht 

Overwegende dat: 

- deze weg als voorbeeld zou kunnen dienen voor ander Flevolandse wegen 

1 Verzoeken het college / • Dragen het college op / ^ Spreken uit 

te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij wegverdubbeling van de rest van de Gooiseweg en de 
Waterlandse weg een insect-vriendelijke inrichting toe te passen 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

1 r „ _ J A _ ) ; 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

1 

voce vfiQtaio 

Christenilftie 
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De motie is: AangeYiomen 
Verworpen |~| 

Aldus besloten mke openbar^^'^^dering van Provinciale Staten van V^̂  VvO O^strv^osi^v^ " S ^ Ö V S " 
Statengriffier,/' ^ / ^ ^ ^ ^ " ^ J Voorzitter, 
A. Kost / y K X y L. Verbeek 



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

l8l8B2)8 

Artikel 25/vanllèfilement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. 
(In te vullen doorsjegriffier). 

Onderwerp: 2org om om transities bij gemeente 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2016 

Constaterende dat: 

Op 1 januari 2015 de uitvoering van de Participatiewet, WMO en jeugdzorg bij de gemeenten is neergelegd 

Overwegende dat: 
Er ruim 240 wethouders, ook vanuit Flevoland, minister Plasterk een brandbrief hebben gestuurd omtrent de 
bezuinigingen op de drie transsities in gemeentefondsen 

• Verzoeken het college / |3 Dragen het college op / • Spreken uit 
De zorg van de wethouders te 'ruggesteunen'. 

en gaan over tot de orde van de dag 

Naam init iatiefnemer: Wout Jansen 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

J j 

^ ^ ^ ^ 
P.-,r!T;( VOOR D^VREJHElD 

Christenüfi ie 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

CSSOKfl 

/ ^ P a r t i j voor 
V ^ J T de Dieren 

1 

Seniuc.N>•^f••:^ '̂••^ilnx: 

m IS 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA \ 
SP — 
D66 — 
SOPLUS 
PVV é 
SGP — '2_ 
ChristenUnie — 3 
PvdA — 
GroenLinks 
PvdD — 
Senioren-i-Flevoland l 

l 
De motie is: Aangenomen • Verworpen 0 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale 
Statengriffier, 
A. Kost 

Staten van v v •c\0^:ie,C'cvV=iiajv.. 
Voorzitter, 
L. VerbeiS 



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

r 

Artikel 25 

Motie nr.: 
(In te vullen door"^e griffier) _ 

Onderwerp: 

Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

cl 

10 punten actieplan ter voorkoming en bestrijding werkeloosheid 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 11 november 2015 

Constaterende dat: 
- de werkeloosheid onder 45/50 plussers bijzonder hoog is in Flevoland; 
- de arbeidsbemiddeling door het UWV grotendeels digitaal wordt afgedaan; 
- dat de arbeidsmarkcultuur ten opzichte van werkzoekende vijftigplussers slecht is en er bij veel werkgevers 

veel negatieve oordelen en percepties bestaan tegenover het aannemen van werknemers die ouder zijn dan 
50 jaar; 

- werkzoekenden juist behoefte hebben aan persoonlijke aandacht gedurende de periode van werkloosheid 
vaak met specifieke vragen; 

Overwegende dat: 

- het sociaal onaanvaardbaar en economisch onverantwoord is om oudere werkzoekenden; 
langdurig langs de zijlijn van de arbeidsmarkt te laten staan; 

- contact op maat tussen een werkzoekende en het UWV kan leiden tot een snellere toetreding op de 
arbeidsmarkt, zeker omdat werkzoekenden vaak ook zelf ideeën hebben en initiatieven ontplooien; 

- ingezet beleid van overheid en sociale partners nog onvoldoende resultaat heeft. 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 

1^ kennis te nemen van het actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers 

2^ te onderzoeken welke van de 10 actiepunten uit dit actieplan verder uitgewerkt zouden kunnen worden in 
de visie met hoge prioriteit voor het aanstellen van een ouderenambassadeur 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Wout Jansen 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 

fWliJVOOSMVRlJMEfP 

ffllMM"- «Eg 

Christenünie 

PARTIJ ¥A«̂ ^ DE ARseio 

/ ^ P a r t i j voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA 
SP 
D66 
SOPLUS 
PVV 
SGP 
ChristenUnie 
PvdA 
GroenLinks 
PvdD 
SeniorenH-Flevoland 

De motie is: Aangenomen • Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 



Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Amendement nr.: ƒ / | ] 

((In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: programmabegroting 2016 

Agendapunt: 5 

Onderwerp Statenvoorstel: programmabegroting 2016 

Nummer Statenvoorstel: 1780051 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 

11 november 2015 

Wijzigen ontVi/erpbesluit 

De tekst van beslispunt(en), zijnde te vervangen door 

Beslispunt(en) 

9. De 2® begrotingswijziging 2016 vast te stellen Vervalt 

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

e orde van de dag 

atiefnemer: Renco Bosma (VVD) & Ine de Waal (SP) 



Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAfVi ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

VVD Remco Bosma 

SP Ine de Waal 

D66 Shasta Rötscheid 

CDA Chris Schotman ^ 

stemverhouding 

Totaal 

Voor Tegen stemverhouding 

Totaal 

VVD 

PVV 6 
CDA H 
SP r 
D66 H 
PvdA J 
ChristenUnie J 
SOPlus / 

SGP 2_ 
GroenLinks 2^ 

PvdD 

Senioren-fFlevoland / 

Het amendement is: ^••''"Aangenomen ^ ^ 0 Verworpen 


