
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: 
1863314 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 27 januari 2016 

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 (Senioren-i-Flevoland), de heer R.P.G. Bosma 
(WD), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan (PW, tot en met agendapunt 9a), de heer 
W. Boutkan (PW), mevrouw E. Broen (WD van 20.58 uur tot 22.30 uur), mevrouw T.G. Hoekstra (SP 
t/m agendapunt 4), de heer H.J. Hofstra (Christenunie), de heer K. Nopster (CDA), de heer W. de 
Jager (PvdA), de heer CA. Jansen (PW), de heer J.B. Janssen (PW), de heer W. Jansen (50PLUS), 
mevrouw I.B. Joosse (PW), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (WD), de heer C.J. Kok (PW), de heer 
H.A. van der Linden (SP), mevrouw M. Luyer (CDA vanaf 19.46 uur), de heer S. Miske (GroenLInks), 
de heer W.F. Mulckhuijse (SP vanaf agendapunt 4), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer P.T.J. 
Pels (PvdA), de heer E.F. Plate (WD), de heer L. Post (ChristenUnie), de heer H. van Ravenzwaaij 
(SP), de heer J. de Reus (WD), mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer 
R.J. Siepel (Christenunie), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer J. van Slooten (CDA), mevrouw M. 
Smeels-Zechner (WD), de heerT. Smetsers (D66), mevrouw J. Staalman (Groenlinks), de heer 
P.M.S. Vermeulen (D66), de heer H.W.E. van Vliet (WD) 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 (WD), de heer M.A. Rijsberman (D66) en de 
heer A. Stuivenberg (SP) 

Afwezig met kennisgeving: mev rouw S. Verbeek (SP) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verbeek (SP). 
Mevrouw Luyer (CDA) en mevrouw Broen (WD) zullen later arriveren. 

2. Vaststellen agenda 
Het afscheid van Statenlid mevrouw Hoekstra en het besluit tot toetreding van 
opvolgend Statenlid de heer Mulckhuijse zal plaatsvinden als agendapunt 4. 
Hierover zal bij acclamatie worden besloten. 

Het door de fractie van de PVV aangevraagde interpellatiedebat naar aanleiding 
van de nieuwjaarstoespraak van de Commissaris van de Koning zal plaatsvinden 
als agendapunt 5. 

De door de fracties van PvdA, CDA, SeniorenPlus Flevoland, 50PLUS en SGP 
aangekondigde mondelinge vragen zullen worden geagendeerd als agendapunt 6. 
Het betreft achtereenvolgens de onderwerpen 'Schaliegas' (PvdA en CDA), 
'bedreigde hospices', 'dienstregeling OV', 'IPO Meerjarenagenda' en 'Actieplan 
werkloosheid'. 

Over het statenvoorstel behorend bij agendapunt 10a 'deelname AER 
Summerschool' zal op reguliere wijze, zonder stembriefjes, worden gestemd. 
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In overleg met de agendacommissie bestuur en de portefeuillehouder is het 
Statenvoorstel behorend bij agendapunt 10b 'wensen en bedenkingen IFA project 
'de Innovatlefabriek' op twee onderdelen aangepast. De vergadering is hierover 
eerder geïnformeerd. Beslispunt 2 is hiermee vervallen, nu het beslispunt niet 
tot besluitvorming In de vergadering kan leiden. Toegevoegd Is bijlage 6, een 
nadere aanvulling op de door de commissie geuite wensen en bedenkingen op het 
Statenvoorstel. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Provinciale Staten hebben In week 51 en week 1 van het college twee geheime 
mededelingen ontvangen: 

Effectuering aankoop gronden Gebiedsontwikkeling Zeewolde Beheer BV; 
Koopovereenkomst gronden Schollevaarweg 77; 
de Recente ontwikkelingen OMALA NVyAirport Garden City. 

Gedeputeerde Lodders licht mede namens gedeputeerde Appelman de reden 
(bedrijfsgevoelige informatie) en termijn (voor onbepaalde tijd) van de 
opgelegde geheimhouding toe. 

Besluit Provinciale Staten hebberi de door het college opgelegde geheimhouding 
bekrachtigd. 

4. Benoemingen en afscheid 
De vergadering neemt afscheid van mevrouw T.G. Hoekstra (SP) onder 
dankzegging voor haar bijdrage in de afgelopen periode. 

Verslag 
commissie 
Geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw C. Schotman 
(voorzitter) en de heren L. Post en T. Smetsers 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 heer 
W.F. Mulckhuijse. 

Besluit De Staten stemmen in met de toetreding. De heer W.F. Mulckhuijse legt de 
verklaring en belofte af in handen, van de voorzitter. 

5. Interpellatiedebat op verzoek van de fractie PVV n.a.v. nieuwjaarstoespraak Commissaris  
van de Koning over opvang vluchtelingen in Provincie Flevoland 

Vraagstelling Vragen zoals aangeleverd voor èerste termijn; 

1. Is het collége het met de PVV eens dat het misdadige gedrag van moslims 
tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht In Keulen, Frankfurt, Stuttgart, 

{ Hamburg, Bielefeld, Zurich, Halmar, Malmö en Helsinki niet thuis hoort In 
Europa, niet in Nederland en dus ook niet in de provincie Flevoland? 

2. In de afgelopen nieuwjaarsnacht zijn er in bovengenoemde steden 
honderden gevallen van verkrachting, aanranding, molestatie en beroving 
gemeld. Bent u het met de PVV eens dat we moeten voorkomen dat dit ook 
gebeurt In Flevolandse gemeenten? 

3. Bent u het met de PVV eens dat jongeren en mannen van Islamitische 
afkomst die zo denken over meisjes en vrouwen niets bijdragen aan onze 
samenleving en uiteindelijk ook geen toekomst verdienen in Flevoland? 

4. In uw nieuwjaarstoespraak heeft u aangegeven dat iedereen ongeacht 
afkomst of religie welkom Is, omdat Flevoland daardoor groot is geworden. 
Deelt u de mening van de PW dat uw uitspraak verkeerd was gezien de 
islamitische achtergrond van de tot nu toe bekende verdachten (waarbij 
aangetekend dat de PW de islam niet als religie ziet, maar als ideologie)? 
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5. Bent u bereid om excuses aan te bieden aan de Flevolandersyoor uw 
uitspraken omdat uw voornemen ledereen toe te laten met name voor 
meisjes en vrouwen levensgevaarlijk is? 

Toezeggingen -
Motie 01 PVV - Motie van afkeuring 
Stemverklaringen Tegen: VVD, CDA, SP, D66, SOPlus, SGP, CU, PvdA, GroenLInks, PvdD, Senioren 

Plus Flevoland 
Voor: PVV 

Aantal 
aanwezige 
stemmen 

39 . ..„•• . 

Besluit motie Verworpen met 33 stemmen tegen en 6 stemmen voor. 

6. Vragenhalfuurtje 
Vraag De heer P. Pels (PvdA) over'Schaliegas' 
Beantwoording Gedeputeerde A. Stuivenberg 
Toezegging - . 

Vraag De heer J. van Slooten (CDA) over 'Schaliegas' 
Beantwoording Gedeputeerde A. Stuivenberg 
Toezegging 

• .' Vraag De heer E. Boshuijsen (SeniorenPlus Flevoland) over 'Bedreigde hospices' 
Beantwoording Gedeputeerde A. Stuivenberg 
Toezegging -

Vraag De heer W. Jansen (50Plus) over 'dienstregeling openbaar vervoer" 
Beantwoording Gedeputeerde A. Stuivenberg 
Toezegging 

Vraag De heer S. Simonse (SGP) over 'de IPO meerjarenagenda' 
Beantwoording Gedeputeerde A. Stuivenberg 
Toezegging -

Vraag De heer W. Jansen (50Plus) over 'het actieplan voorkoming werkloosheid en 
behoud werkgelegenheid 50-plussers' j 

Beantwoording Gedeputeerde J. Appelman ' 
Toezegging - , 

7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 januari 2016 
Besluit In verband met het verschuiven van een aantal thema's tussen commissies wordt 

de vergadering alsnog in de gelegenheid gesteld de onderwerpen 
Mededeling realisatie Zonnepark en 
Mededeling bestemmingsplan Zuiderzee op Zuid 

te agenderen in de commissie Ruimte. De vergadering besluit hiervan geen 
gebruik te maken. 
De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

8. Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2016 
Besluit De besluitenlijsten van Provinciale Staten van 16 december 2015 worden conform 

vastgesteld. Dit betreft zowel de besluitenlijst van het openbare als het besloten 
deel van de vergadering. 
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9. Hamerstukken 
O. Bestuursopdracht Uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen 
Ontwerp-besluit 1. Kennis te nemen van het rapport 'Nationaal Park Oostvaardersplassen; op 

weg naar het park van de 21ste eeuw' (#1798992) en de bestuursopdracht 
'Uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen' (#1773673); 

2. De 3e begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen waarbij € 330.000 wordt 
onttrokken aan de reserve strategische en ontwikkelingsprpjècten en wordt 
toegevoegd aan product 2.2.1 Natuurbeheer. 

Besluit Conform 
Stemverklaring PVV(tegen), PvdD(tegen), VVD(voor). 

b. Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening Flevóland 2012 
Ontwerp-besluit De eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 

conform bijgevoegde eerste wijziging vast te stellen 
Besluit Conform 

c. Zienswijze begrotingswijziging 2016 Omgevingsdienst Flevoland Et Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) - ^-, , ' 

Ontwerp-besluit Geen zienswijze In te dienen over de begrotingswijziging 2016 van de OFGV 
Besluit Conform 

d. Aanpassing vergaderschema en instellingsbesluit commissies 
Ontwerp-besluit 1. In te trekken het besluit 'Instelling Statencommissies' van Provinciale Staten 

van 1 juli 2015, zoals weergegeven onder beslispunt 1 (a t /m d) en 5 van het 
besluit (registratienummer 1726539); 

2. Voor de Statenperiode 2015-2019 de volgende Statencommissies in te stellen: 
a) Bestuur ten behoeye van de advisering en overleg over de portefeuilles 

Financiën, IPO bestuur. Samenleving (zorg). Sport, Kunst en Cultuur, 
Europa, Flevolandse samenwerkingsagenda. Bestuurlijke vernieuwing. 
Coördinatie interbestuurlijk toeziicht. Communicatie en ICT, Openbaar 
lichaam erfgoed centrum Nieuw Land (GR), Integriteit, Lobby ,P&0, 
Archiefinspectie, Coördinatie IFA, Inkoop, Aanbesteding, Facilitaire 
zaken en wat verder aan d^ orde komt; 

b) Ruimte ten behoeve van dé'advisering en overleg over de portefeuilles 
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Schaalsprong Almere/RR/^M- IJsseldelta-
Zuid, Rijksvastgoed, Water, Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, Milieu 
en Afvalzorg, Noordelijk Flevoland en wat verder aan de orde komt; 

c) Economie ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuilles 
Economische Zaken, Maritieme Strategie, Landbouw en Visserij, Floriade, 
Onderwijs, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV, Amsterdam 
Lelystad Airport, OMALA , Mobiliteit (exci. OV), Openbaar Vervoer, 
Recreatie en Toerisme, Gebiedspromotie en wat verder aan de 
ordekomt; 

d) Duurzaamheid ten behoeve van de advisering en overleg over de 
portefeuilles Nieuwe Natuur, Klimaat en Energie, Vitaal Platteland, 
Fonds leefbaarheid landelijk gebied. Natuur en Landschap, Milieu en 
afvalzorg. Nationaal Park Oostvaardersplassen, IJmeer/Markermeer, 
Digitale Infrastructuur buitengebied en wat verder aan de orde komt; 

3. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli 2015 en 23 
september 2015 te wijzigen ten gevolge van de wijziging van de 
samenstelling van de fractie van de SP en te doen lulden: 
Commissie Duurzaamheid: de heer F. Mulckhuijse, welke de plaats In neemt 
van mevrouw T.G. Hoekstra. 
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4. De besluiten zoals verwoord onder 1 tot en met 3 In te laten gaan per 1 
februari 2016. 

Besluit Conform 

10. Bespreekstukken 
a. Deelname AER Summerschool 
Ontwerp-besluit 1. In te stemmen met de deelname aan de AER Summer Academy 2016 met een 

delegatie van vier Statenleden. 
2. In te stemmen met de voordracht van vier Statenleden vanuit de commissie 

Economie. 
3. Aan GS voor te stellen om wederom lid te worden van het Summer Academy 

Organisatie Comité van de Assembly of European Regions (AER). 
Toezegging i . • 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit 
Statenvoorstel 

De vergadering besluit in afwijking van het ontwerpbesluit niet vier maar vijf 
Statenleden voor te dragen. Stemming vindt bij acclamatie plaats. 

Voor deelname aan de AER Summerschool zijn voorgedragen: 
-de heer (Remco) Bosma (VVD), 
-de heer (Willem) de Jager (PvdA ), 
-de heer (Herbert) van Ravenzwaaij (SP), 
-de heer (Johan) van Slooten (CDA), en 
-mevrouw (Margriet) Papma (D66). 

Als reserve-kandidaat is voorgedragen: Wout Jansen (50PLUS) 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Stemverklaringen 
Motie 02 PVV - Intrekken deelname AER Summerschool 
Besluit motie Verworpen met 34 stemmen tegen en 5 stemmen voor 

b. Startnotitie cultuurbeleid 2017-2020 
Ontwerp-besluit De startnotitie cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen. 
Toezegging 

...,.'.... • . . • • ' Amendement A 
Ingetrokken 

50Plus - Startnotitie cultuurbeleid 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

Stemverklaringen -
Motie 03 PVV - Startnotitie cultuurbeleid - terugbrengen van uitgaven cultuur per Inwoner 
Besluit motie Verworpen met 34 stemmen tegen en 5 stemmen voor. 
Motie 04 PVV - Startnotitie cultuurbeleid - geen nieuwe landschapskunst(werk) 
Besluit motie Verworpen met 29 stemmen tegen en 10 stemmen voor. 
Motie 05 PW - Startnotitie cultuurbeleid - smart formuleren doelen voor cultuurbeleid 
Besluit motie Verworpen met 22 stemmen tegen en 17 stemmen voor 

c. Wensen en bedenkingen inzake het ontwerp besluit GS voor het IFA project "De 
Innovatlefabriek" 

Ontwerp-besluit 1. Kennis te nemen van het ontwerp besluit van GS om subsidie te verlenen aan 
de Stichting GWIA voor het project De Innovatlefabriek; 
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2. GS te verzoeken bij het nemen van het definitieve besluit rekening te 
houden met de eventuele naar voren gebrachte wensen en bedenkingen 

Toezegging De heer L. Verbeek zegt toe samen met de griffier met een notitie te komen over 
de procedure wensen en bedenkingen. 

De heer A. Stuivenberg zegt toe dat de wensen en bedenkingen welke nog niet 
van een antwoord zijn voorzien, alsnog zullen worden beantwoord. Het betreft 
de wensen en bedenkingen zoals opgenomen in bijlage 6 bij het Statenvoorstel. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen. : 
Stemverklaringen Christenunie (voor) 
Motie 06 Christenunie - 'de innovatiefabriék' " 
Besluit motie Verworpen met 20 stemmen tegen en 18 stemmen voor. 

11 .Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Niet van toepassing 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 

Vastgestéld In dej^gfsadering van Provinciale Staten van 24 februari 201j 
Staten/r/ff lej^r^ ) . voorzitter. 

L. Verbeek 

Noot: : ï ' 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformat1e.flevoland.nl/Documeriten/besluiténïiisten/.. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen, v 
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://vww.flevoland.nl/bestuur-
organ1sat1e/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van Ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Motie van afkeuring 

Agendapunt: 5 

Onderwerp Statenvoorstel Nieuwjaarstoespraak CdK 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 januari 2016 

Constaterende dat: 
- De Commissaris der Koning (CdK) in zijn nieuwjaarstoespraak heeft aangegeven dat iedereen welkom is, 
ongeacht afkomst of religie; 
- eurocommissaris Timmermans heeft toegegeven dat 60% van de asielzoekers vanwege economische 
redenenen hierheen komt 

Overwegende dat: 

- De toegevoegde waarde voor Flevoland van asielzoekers slechts merkbaar is in negatieve zin; 
- dit zich uit in aanrandingen, verkrachtingen en zelfs moord in landen om ons heen, maar ook in Flevoland; 
- hierdoor de veiligheid van meisjes en vrouwen niet langer gewaarborgd is. 

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

- Afstand te nemen van de nieuwjaarstoespraak van de CdK die aanranders, verkrachters en moordenaars 
welkom heet in Flevoland; 

- spreekt haar afkeuring uit over de uitlatingen van de CdK, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Chris Jansen, P W ^ 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

i/»/ 
ir 

SPe 

501 

ChristenUnie 

P A R T ! ) VAt>l DE AssSEiD 

Partij voor 
de Dieren 

.4 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD -
CDA — 
SP —• u 
D66 — 
SOPLUS \ 
P W 
SGP 

•:>_ 
Christenunie — 
PvdA — 
Groenlinks — —> 
PvdD — 1 . 
Senioren-i-Flevoland — \ 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van u 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost / ) ) L. Verbeek 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 
(In te vullen door de gmfrerr^^ 

Onderwerp: Stop feestje AER-Summerschool op kosten van de belastingbetaler 

Agendapunt: 10a 

Onderwerp Statenvoorstel Deelname AER-Summerschool 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 januari 2016 

Constaterende dat: 
- Deelname aan de AER-Summerschool niets te maken heeft met de kerntaken van de provincie; 
- de afgelopen edities de provincie alleen maar geld hebben gekost en niets meetbaars hebben opgeleverd 

Overwegende dat: 

- Feestvieren op kosten van de belastingbetaler moreel gezien onacceptabel is; 
- het een klap in het gezicht is van hardwerkende Flevolanders als hun geld op deze wijze wordt verkwanseld. 

• Verzoeken het college / ^ ^ D r a g e n het college op / ^ Spreken uit 
orstel voor d 
ï t i s a ^ t i j d . 

- Het voorstel voor deelname aan de AER-Summerschool onmiddellijk in te trekken en iets zinnigs te gaan 
doen me t i sa^ t i j d . 

en gaan over tot de orde van de dag 

Naam initiatiefnemer: Chris Jansen, PVV^ /J 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

, % 
jyr 

SP» 
B 
501 

WSr(i:Vii,W;MV(li;HSIC 

ChristentJiiie 

P A R T I J V A N D E ASSBEID 

Partij voor 
%^_W de Dieren 

.4 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD -
CDA — :r> 
SP 
D66 
SOPLUS — 
PVV s — 
SGP — '2_ 
Christenunie 
PvdA — 3 
Groenlinks — "2_. 
PvdD •2 
Senioren+Flevoland — \ 

De motie is: Aangenomen • Verworpen (3 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van ~zs^ ,^^';\xx.csJi_ 
StatengrifÈM-, ^.-^s***^ Voorzitter, 
A. Kost / / / L. Verbeek 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: l 
(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: terugbrengen uitgaven aan cultuur per Inwoner 

Agendapunt: 10b 

Onderwerp Statenvoorstel: startnotitie cultuurbeleid 2017-2020 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 januari 2016 

Constaterende dat: 
vermeld staat in de startnotitie Cultuur 2017-2020 dat de gemiddelde uitgaven aan cultuur per 

inwoner het dubbele Is van de gemiddelde uitgaven per inv^oner van de provincies Noord-Holland en Zuid-
Holland 

Het rijk reeds €45,- gemiddeld per inwoner besteedt 
de gemeente gemiddeld €105,- per inwoner besteedt 

Overwegende dat: 

de startnotitie cultuur 2017-2020 nu de kaders vormt voor het cultuurbeleid 2017-2020 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken u1t 
de gemiddelde uitgave per persoon aan cultuur, in overeenstemming te brengen met de uitgaven van 

de provincies Noord- en Zuid-Holland 

1.p.v. gemiddeld €12,- per inwoner, gemiddeld €6,- per inwoner aan cultuur te besteden en daar het 
cultuurbeleid op aan te passen 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Irene Joosse, PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^•..^lli VC^Ü ri l VRtlH£ID ' % ^ ^ = ^ 

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

PARTIJ VAN DE A R B E I D 

GROEN • 

Partij voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA — 
SP ^ 
D66 M 
SOPLUS \ 
PVV 
SGP -

•-) 
ChristenUnie —. 3. 
PvdA 3. 
Groenlinks — 
PvdD — 
Senioren-i-Flevoland — 

De motie is: Aangenomen • Verworpen H 

Aldus bestoten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van ' 2 J ^ .^j^iSNAxcsjsj^ -^^ÊVü^ 
StatengBff f ier ,^^-^ Voorzitter, 
A. Kos/ J ^x / 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.: 
(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: landschapskunst 

Agendapunt: 10b 

Onderwerp Statenvoorstel: startnotitie cultuurbeleid 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 januari 2016 

Constaterende dat: 
- Er wederom een enorm bedrag van €140.000,- in de startnotitie cultuur vermeld staat voor de realisatie van 
een landschapskunstwerk; 

- Dit geen kerntaak is van de Provincie Flevoland-

Overwegende dat: 
-er inmiddels 7 landschapskunstwerken in Flevoland gerealiseerd zijn 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
-na 2016 geen geld meer ter beschikking te stellen voor het realiseren van een volgend landschapskunstwerk 
eiT^andschapskunst niet meer op te nemen in het cultuurbeleid 2017-2020 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Irene Joosse, PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

w 

50 

.̂MTijvooï 0! vfiijMrio < 

Chr i s ten* . , ' . - " . ; 

^ PARTIJ VAN DE A R B E I D 

GROEN- >• • 

ft^'jV Partij voor 
\ ^ tie Dieren 

A 
Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA — 
SP — 
D66 — 
SOPLUS \ 

\ 
PVV 

— • SGP — 
ChristenUnie -
PvdA 
Groenlinks - 2 -
PvdD — '2_ 
Senioren-t-Flevoland — \ 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 0 

Aldus beslotj 
Stateng 
A. Kost 

bare vergadering van Provinciale Staten van i .^^<C3ROJoa^ x ^ v é 
Voorzitter, 
l . Verbeek 



PROVI NCI E FLEVOLAND 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: l 5 

(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: smart formuleren van doelen voor cultuurbeleid 

Agendapunt: 10b 

Onderwerp Statenvoorstel: startnotitie cultuurbeleid 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 januari 2016 

Constaterende dat: 
PS in een motie van 16 november 2011 hebben aangegeven dat zij voorafgaand aan de 

totstandkoming van beleidsnotities een startnotitie vaststellen 
de startnotitie het traject schetst om te komen tot nieuw cultuurbeleid 

Overwegende dat: 

- het wenselijk is dat ps aan de hand van meetbare criteria het cultuurbeleid bepaalt om de controlerende rol 
goed uit te kunnen voeren 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
- alle doelstellingen in het cultuurbeleid SMART te formuleren met heldere indicatoren, zodat PS de 
kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Irene Joosse, PW 

Handtekening init iatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ 

® 

mm 

Christen? 

, 1 ^ PARTIJ VAN DE A R B E I D 

NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Partij voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA — J 

- 3 SP — \ \ 
D66 — -\ 

M SOPLUS l 
PVV — 
SGP • O — 
ChristenUnie 
PvdA 3 -
Groenlinks -? 
PvdD 
Senioren-i-Flevoland l 

De motie is: Aangenomen Q Verworpen 0 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7^"^ ,;̂ =s»o>Joc3vi_ "TLSiV é> 
StatengrlfÉfJr, Voorzitter,/ 
A. Kost / / \ / X / - L. VerbeeJ< 



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.: 6 
(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: 'De Innovatlefabriek' 

Agendapunt: 10c 

Onderwerp Statenvoorstel wensen en bedenkingen inzake het pntwerp besluit GS voor het IFA project 
'De Innovatlefabriek' 

Nummer Statenvoorstel: 1809Ö50 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 januari 2016 

Constaterende dat: 
- Het college niet in staat is gebleken om de vragen en opmerkingen vanuit PS voldoende en inhoudelijk te 
beantwoorden 

Overwegende dat: 

- PS altijd volledig en inhoudelijk geïnformeerd moeten z1jn 
- hoor en wederhoor een gangbaar principe is in Flevoland 

• Verzoeken het college / • Dragen het college op / K Spreken uit 
- het college met het oog op toekomstige grote projecten (als de Floriade) de inhoudelijke dialoog aan zal 
gaan met Provinciale Staten en geuite wensen en bedenkingen serieus neemt 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Roelof Siepel, ChristenUnie 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

501 W. Jansen 

wKii; rarjs Lit VRijKüm 

K. Kok 

S. Simonse 

Chrlstenünis R. Siepel (tevens indiener) 

P A K T I J V A N D E AtSSEID P. Pels 

CBOI-N J. Staalman 

/ " ' N Partij voor 
de Dieren 

A. vd Avoird 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD , — 
CDA 
SP — 
D66 — \ 

u SOPLUS \ 
V 

PVV S — 
SGP 
ChristenUnie 3 — 
PvdA 3 — 
GroenLInks — 
PvdD __ 

Senioren-i-Flevoland — \ 

De motie is: Aangenomen • Verworpen ^ 

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

van 27 januari 2016 
Voorzitter, 
L. Verbeek t \ U b L 1- . V C I u c c t \ 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

AMENDEMENT 

Artikel 26 van Reglerrient van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

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

Onderwerp: Startnotitie cultuurbeleid 

Agendapunt: 10B 

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie cultuurbeleid 2017-2020 

Nummer Statenvoorstel: 1812655 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 27 januari 2016 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

Het verslag van de commissie bestuur over dit onderwerp mee te nemen in de verdere ontv^kkeling van de 
CuUuurvisie 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Wout Jansen 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SF» 

M t r q VOO* DC Vt(p<tl t> / 

// 
Christenötriii® 

{/ 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID W. de Jager 

zn ia DE msasiisr 

i ^ j L Partij voor ^ 
de Dieren 

A 
stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen stemverhouding 
Totaal 

VVD 
CDA 
SP 
D66 
SOPLUS 
PVV 
SGP 
ChristenUnie 
PvdA 
Groenl inks 
PvdD 

Senioren+Flevoland 

Het amendement is: Aangenomen Q Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, ' Voorzitter, 

A. Kost • • • L. Verbeek 


