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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 24 februari 2016 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer J. L. Boogerd (SGP), de heer E.G. Boshuijzen 
(Senioren+Flevoland), de heer R.P.G. Bosma (VVD) (tot agendapunt 4) , de heer W.R. Bouma (CDA), 
mevrouw B. Boutkan (PVV), de heer W. Boutkan (PVV), mevrouw M.E.H. Broen (VVD), de heer H.J. 
Hofstra (Christenunie), de heer K. Hopster (CDA), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.A. Jansen 
(PW), de heer J.B. Janssen (PVV), de heer W. Jansen (50PLUS), mevrouw I.B. Joosse (PVV), 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (WD), de heer C.J. Kok (PW), de heer H.A. van der Linden (SP), 
mevrouw M. Luyer (CDA), de heer S. Miske (GroenLinks), de heer W.F. Mulckhuijse (SP), mevrouw 
M.E.G. Papma (D66), de heer P.T.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 (VVD), 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 heer T. Smetsers (D66), 
mevrouw J. Staalman (GroenLinks), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), 
mevrouw L. Vestering (PvdD), de heer H.W.E. van VUet (VVD), de heer T.J.G. VuUnk (VVD) (vanaf 
agendapunt 4) 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: Mevrouw R. Azarkan (PvdA) 

1. Opening • 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Benoemingen en afscheid 
De voorzitter doet de volgende ordevoorstellen: 
-de benoemingen te platen plaatsvinden bij agendapunt 4. 
-de stemming niet met stembriefjes te doen maar over de toetreding van mevrouw Broen en de 
heer VuUnk bij acclamatie te stemmen. 

-de benoeming van de nieuwe voorzitter van de commissie economie, zoals opgenomen in besUspunt 
5 van het Statenvoorstel samenstelUng Statencommissies , separaat in stemming brengen en de 
overige besUspunten bij acclamatie af te doen. 

De vergadering gaat akkoord met deze ordevoorstellen. 

Mondelinge vragen 

E zijn geen mondeUnge vragen ingediend. Agendapunt 5 komt daarmee te vervallen.  

Nagezonden stukken 

Zoals op de concept agenda vermeld zijn een aantal stukken nagezonden.  

MededeUngen 
Gedeputeerde Appelman verzoekt een mededeling te mogen doen ten aanzien van de aanbesteding 
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van Flevokust. Dit is geagendeerd als agendapunt 3.  

Moties vreemd 
Er zijn geen fracties die een Motie "Vreemd aan de Orde van de Dag" wensen in te dienen. 
Agendapunt 10 komt daarmee te vervallen. 
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Gedeputeerde 
Appelman 

De gedeputeerde doet een mededeling over de stand van zaken aanbesteding 
Flevokust. 

Gedeputeerde 
Appelman 

Provinciale Staten hebben in week 4 van het college een geheime mededeUng 
ontvangen ten aanzien van Spirocan (vermeld op de LIS van week 4, HB 1851165). 
Gedeputeerde Appelman licht namens het college de reden en termijn van de 
opgelegde geheimhouding toe (de geheimhouding is opgelegd onder verwijzing 
naar de geheimhouding op de leenovereenkomst, omdat in deze mededeUng naar 
de betreffende overeenkomst wordt verwezen. Duur en grondslag komen 
daarmee overeen met de duur en grondslag van de geheimhouding op de 
leenovereenkomst). 

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

4. Benoemingen 
Ontwerp-besluit 1 .Het StatenUd mw. M.E.H. Broen (VVD) te benoemen als vertegenwoordiger van 

Provinciale Staten in de vacature dhr. R. P.G. Bosma (WD); 
2. Het StatenUd dhr. T.J.G. VuUnk (VVD) te benoemen als vertegenwoordiger van 

Provinciale Staten voor een periode van 16 weken (24 februari tot 15-juni) 
vanwege het ziekteverlof van Statenlid dhr. A. Gijsberts; 

3. De heer P. ten Napel te benoemen tot burgerUd voor de WD-fractie. 
4. Uw besluit tot samenstelUng van de Statencommissies van 1 juU 2015, 23 

september 2015 en 27 januari 2016 te wijzigen ten gevolge van de wijziging van 
de samenstelUng van de fractie van WD en te doen luiden: 

- Bestuur: dhr. P. ten Napel en mw. J.J. KUjnstra. 
- Economie: dhr. H.W.E. van VUet 
- Duurzaamheid: dhr. T.J.G. VuUnk en dhr.E. F. Plate 
- Ruimte: dhr. T.J.G. VuUnk 

5. Het StatenUd de heer W. Boutkan (PW) te benoemen tot voorzitter van de 
Statencommissie Economie 

6. Uw besluit tot samenstelUng van de Statencommissies van 1 juU 2015, 23 
september 2015 en 27 januari 2016 te wijzigen bij de PVV fractie als volgt: 

- Economie: de heer C. A. Jansen, de heer I.C. van Ginkel 
7. De navolgende benoemingen in te trekken: 
- voor de Statencommissies Economie voorzitter de heer R.P.G. Bosma (VVD), de 

heer A. Gijsberts(VVD), de heer C.J.Kok (PVV) en mevr. I. B.Joosse(PVV) 
- voor de Statencommissie Bestuur de heer R.P.G. Bosma (VVD) en de heer A. 

Gijsberts(WD) 
- voor de Statencommissies Duurzaamheid mevr. M.E. H. Broen (VVD)en mevr. 

J.J. KUjnstra (VVD) 
- voor de Statencommissie Ruimte de heer J. de Reus (VVD); 

Besluit De heer Boutkan (PVV) is benoemd tot voorzitter van de commissie economie. 
Ook voor het overige besluiten de staten conform. 
De voorzitter zegt toe dat het statenvoorstel redactioneel wordt aangepast, 
zodat ook in de toehchting de bezetting van de commissie bestuur juist is 
verwoord. 

Toetreding nieuwe Statenleden en burgerlid 
Voordracht Aan de orde is de toetreding tot de Staten van twee Statenleden voor de VVD 

fractie: mevrouw Broen en de heer VuUnk. De heer VuUnk vervult het vervangend 



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 

Bladnummer 

3 

statenlidmaatschap in afwezigheid van de heer Gijsberts. Daarnaast draagt de 
fractie de heer Ten Napel voor als burgerUd. 

Verslag 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit de heer Boshuijzen 
(Seniorenplus-nFlevoland) en de heren Van Slooten (CDA) en Vermeulen (D66) 
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 mw. Broen, dhr VuUnk en dhr. Ten Napel. 

Besluit De Staten stemmen in met de toetreding van mevrouw Broen en de heer VuUnk 
tot de Staten. Mevrouw Broen en de heer VuUnk leggen de verklaring en belofte 
af in handen van de voorzitter. De heer Ten Napel legt ten behoeve van het 
burgerUdmaatschap de eed af in handen van de voorzitter. 

5. Vragenhalfuurtje 
N.v.t. 

6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 24 februari 2016 
Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

7. Vaststellen besluitenlijst van 27 januari 2016 
Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 27 januari 2016 wordt conform 

vastgesteld. 

8. Hamerstukken 
a. Toezichtbrief BIK 
Ontwerp-besluit De bijgevoegde reactiebrief van Provinciale Staten (bijlage 3) op de 

Toezichtbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
vast te stellen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring -

9. Bespreekstukken 
0. Initiatiefvoorstel fractie SGP: 'Verantwoording over rechtmatigheid inkoop-en 

aanbestedingsbeleid' 
Ontwerp-besluit 1. Een aanvullende opdracht te verstrekken aan de accountant om de 

rechtmatige 
naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid over het jaar 2015 vast te 
stellen. 

2. Deze opdracht te baseren op de 'Concept offerte PWC met beschrijving 
werkzaamheden - initiatiefvoorstel', zoals weergegeven in bijlage 1. 

3. De griffier mandaat te verlenen om de nader uit te werken offerte van PWC 
goed te keuren en te ondertekenen. 

4. De kosten van deze opdracht te dekken uit het reguhere daarvoor beschikbare 
Statenbudget (Onderzoeksbudget). 

Toezegging De portefeuillehouder zegt toe dat: 
a) Ruim voor de zomer - voor de bespreking van het normenkader - het college 

het proces rondom inkoop - en aanbesteding aan de hand van een notitie in de 
commissie Bestuur zal toeUchten; alsmede 

b) het interne controlesysteem. 
c) Hierbij wordt toegeUcht welke afwegingen gemaakt worden bij afwijking van 

het bestaande kader. 
In het najaar wordt het normenkader vastgesteld. 

Besluit Indiener van het initiatiefvoorstel trekt het voorstel in, op grond van de door de 
portefeuillehouder gedane toezeggingen. Daarmee maakt het onderwerp niet 
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langer deel uit van de beraadslagingen. 

b. Actualisatie toewijzingstabel en grondverwervingskrediet Nieuwe Natuur 
Ontwerp-besluit 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Nieuwe Natuur; 

2. Kennis te nemen van het in de bijlage opgenomen geactuaUseerde overzicht 
van het programmakapitaal; 

3.In te stemmen met de in de bijlage opgenomen geactuaUseerde 
toewijzingstabel projecten Nieuwe Natuur; 

4.Een werkbudget voor (tijdehjke) grondverwervingen beschikbaar te stellen, in 
de vorm van een investeringskrediet van € 6 miljoen waarbij specifieke 
voorwaarden van toepassing zijn; 

5.Opbrengsten vanuit het programma toe te voegen aan het totale 
programmabudget. 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat: 
a) in de commissievergadering Duurzaamheid over Nieuwe Natuur het 
projectenUjstje van 5 (betreft 'g38-Swifterpark-Geitenboerderij-Eemvallei-
Oostvaardersplassen') zal worden besproken; 

In relatie tot de toezegging van de gedeputeerde acht de vergadering snelle 
voortgang van belang voor de andere gehonoreerde projecten en wordt groen 
licht gegeven om zonder voorbehoud vervolgstappen te zetten. 

Amendement A 50 Plus 'actuaUsatie toewijzingstabel en grondverwervingskrediet Nieuwe 
Natuur' 

Stemverklaringen CU (tegen) 
Besluit 
Amendement A 

Verworpen, met 9 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 

Amendement B PVV 'ActuaUsatie programmakapitaal... () Nieuwe Natuur' 
Stemverklaringen -
Besluit 
Amendement B 

Verworpen, met 8 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Stemverklaringen -

c. Toekomst busvervoer Almere 
Ontwerp-besluit l.ln te stemmen met het voornemen van het college van gedeputeerde staten 

om de verantwoordelijkheid voor het busvervoer van Almere met ingang van 1 
januari 2018 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Almere en hiertoe een ontwerp delegatiebesluit op te 
stellen. 

2.Als kader voor de in besUspunt 1 genoemde instemming de uitgangspunten te 
hanteren die zijn geformuleerd in de HoofdUjnennotitie delegatie busvervoer 
Almere (bijlage 1). 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
Stemverklaringen -
Motie 1 PvdA 'Toekomst busvervoer Almere' 
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Stemverklaringen -
Besluit motie 1 Verworpen met 8 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

d. Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland; provinciaal belang en 
bestuursopdracht 

Ontwerp-besluit 1 .De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland van provinciaal belang te 
verklaren; 

2. Kennis te nemen van het verzoek van de gemeenten Noordoostpolder en Urk 
om een provinciaal inpassingsplan te maken voor de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland; 

3. Vast te stellen dat een door de gemeente Urk vastgesteld reaUstisch plan met 
sluitende businesscase voor de toekomstige ontwikkehng van de bestaande 
haven randvoorwaarde is voor het vaststellen van het ontwerp-inpassingsplan. 

4. De bestuursopdracht 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland' vast te 
stellen en daarmee het College opdracht te geven te starten met de 
voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan voor het planologisch 
mogeUjk maken van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

Stemverklaringen PVV, SGP, CU (allen tav besUspunt 3). 

e. Begrotingswijziging en uitvoering Floriade Werkt! 
Ontwerp-besluit 1 .Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept-Nadere Regel 

Floriade Werkt! 2016-2022; 
2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorstel om naast een 

Nadere Regel ook innovatiewedstrijden (de Challenge Floriade Werkt!) uit te 
voeren; 

3. De 5de begrotingswijziging 2016 van de Provincie Flevoland vast te stellen en 
daarmee een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de reserve Almere 2.0 
en beschikbaar te stellen voor het programma Floriade Werkt!. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 
Stemverklaringen 50plus (tegen besUspunt 2 en daarmee tegen het voorstel). 

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

11 .Afscheid de heer Bosma 
De Staten staan stil bij het afscheid van de heer Remco Bosma als Statenlid. 

12.Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:36 uur. 
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 6 april 2016 
A 

sngriffieF^;?^ voorzitter. 

Verbeek 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenU1sten/. 
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 besluitenUjst toegevoegd. 
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Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

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

Onderwerp: Toekomst busvervoer Almere 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 

Constaterende dat: 

Overwegende dat: 

24 februari 2016 

• In de concessie voor busvervoer in Almere de kosten voor het busvervoer 
naar verwachting hoger uitvallen; 

- Bij de aanbesteding van het busvervoer het budget voor OV op het niveau 
2015 wordt gehouden; 

- Dit resulteert in ofwel hogere tarieven voor de reiziger; dan wel een 
verslechtering van het openbaar vervoeraanbod. 

- De toegankelijkheid van het openbaar vervoer hiermee verslechtert, 
alsmede de bereikbaarheid van voorzieningen. 

Bij investeringen en uitgaven in aanleg, onderhoud en beheer van 
weginfrastructuur regelmatig sprake is van kostenstijgingen / extra 
investeringen. 

- Dit zelden aanleiding is tot het bijstellen van het ambitieniveau. 

- De gemeenteraad van Almere om financiële redenen zelf al heeft 
aangegeven de frequentie van de buslijnen 1n daluren te willen verlagenfc/rA 

- Er desondanks binnen het huidige budget geen ruimte is voor behoud van 
een snelle busverbinding naar Oostvaarders / Stripheldenbuurt (eerste 
prioriteit bij uitbreiding) 

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



motet 1 
1. Met de gemeente Almere in overleg te gaan over het behoud van een metrobuslijn naar Oostvaarders / 
Stripheldenbuurt In elk geval in de spitsuren. 

2. De evt. financiële consequenties hiervan in kaart te brengen en voor te leggen aan Provinciale Staten 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Peter Pels 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

9 
MRTIj VOOft DE VRIJHEID 

SPi 
y J / / ^ 

PARTIJ V A N DE A R B E I D Peter Pels 

ClhristênUnië 

rCO)\ GROENLINKS 

Partij voor 
do Dieren Leo\-Nve- Ues,terirNO) ^ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal d 3 2 
VVD :x 
PVV , — 6 
CDA — s 
SP 
D66 
PvdA — 
Christenunie ï 
SGP 
GroenLinks 
SOPIus — 
PvdD — 

# / 
Het amendement is: Aangenomen Q Verworpen ^ 

Aldus besloten ia de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffie/; / Voorzitter, 
A. Kost / / / - < ; ^ - ^ / L. Verbeek 
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Artikel 26 van R^gl̂ ment van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement 

(In te vullen door de griffier)'* 

Onderwerp: 

Agendapunt: 9b 

Onderwerp Statenvoorstel: Actualisatie toewijzingstabel en grondverwervingskrediet Nieuwe Natuur 

Nummer Statenvoorstel: 1816867 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 

Wijzigen ontwerpbesluit 

• De tekst van be5lispunt(en), zijnde te vervangen door 

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

^ Het (de) navolgende besli5punt(en) toe te voegen 

Punt 4: na zijn, 'zoals: 

I. Grondverwerving dient plaats te vinden tegen maximaal de marktwaarde. Tevens mag de aankoopprijs niet 
hoger zijn dan de voor het betreffende project toegekende verwervingsbijdrage. 
II. Grondverwerving dient altijd gericht te zijn op de (in)directe inzet voor de realisatie van gehonoreerde 
projecten en is daarmee van tijdelijke aard. Strategische aankopen zijn niet toegestaan zonder expliciete 
instemming van PS. 
III. In het verlengde van sub II worden deze aankopen geclassificeerd als Investeringen met Maatschappelijk 
Nut (overeenkomstig definitie Besluit Begroting en Verantwoording). Uitgangspunt is dat deze investeringen 
direct worden afgeboekt ten laste van het beschikbare programmabudget. 
IV. Grondverwerving mag geen extra beslag leggen op de algemene middelen." 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Jansen 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

j y r 

SP* 

^^^^^^^ 
^ ^ ^ ^ 

f-AKlilVOOK f j r VRIJHEID 

Christenunie 

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

CHOEN 

/ ^ P a r t i j voor 
de Dieren 

-••ïï^ 

Steniverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Steniverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA k 
SP 

— • s 
• 66 .— 
50PLUS 
PVV •— 
SGP 3 — 

Christenunie 3 
PvdA — 
GroenLinks — .:2 
PvdD 
SeniorenH-Flevoland — / 

3 Het amendement is: Aangenomen • Verworpen ^ 0 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier// . Voorzitter, 
A. Kost / / / / ^ / ^ ' ^ / L. Verbeek 
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: j H ^ O M 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Wijziging beslispunt 5 voorstel Nieuwe Natuur 

0^ 

Agendapunt: 9b 

Onderwerp Statenvoorstel: Actualisatie programmakapitaal....() Nieuwe Natuur 

Nummer Statenvoorstel: 1816867 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 

Wijzigen ontwerpbesluit 

^ De tekst van beslispunt(en), zijnde 

beslispunt 5 Opbrengsten vanuit het programma toe te 
voegen aan het totale programmabudget 

te vervangen door 

Opbrengsten en verliezen vanuit het programma 
toe te voegen aan het totale programmabudget. 

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: B. Boutkan 

Handtekening initiatiefnemer: . . ^ j ^z^ 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

*r 

SP« 

ChristenlJnle 

^ PARTIJ VAH OB ARSEIO 

Partij voor 
de Dieren 

_3 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD T . 
CDA 
SP — 
• 6 6 — 
50PLUS — / 
PVV 
SGP — 
Christenunie — 3 
PvdA — Z 
GroenLinks 2. 
Pvd^ — 2 , 
Senioren+Flevoland 

—• 
/ 

3 2 
Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 

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


