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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 1 juni 2016

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer J.L. Bogerd (SGP), de heer E.G.
Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan (PW), de heer
W. Boutkan (PW), mevrouw M.E.H. Broen (WD), de heer H.J. Hofstra (Christenunie), de heer J.
Hopster (CDA), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.A. Jansen (PW), de heer W. Jansen
(SOPLUS), de heer J.B. Janssen (PW), 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), de heer
S. Miske (GroenLinks), de heer W.F. Mulckhuijse (SP), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer E.F.
Plate (WD), de heer L. Post (Christenunie), 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 heer T. Smetsers (D66), mevrouw
S. Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), mevrouw L. Vestering (PvdD), de heer H.W.E. van
Vliet (WD), de heer T.J.G. Vulink (WD) en mevrouw C.P.M. de Waal (SP),
statengriffier: M e v r o u w 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: de heer P.T.J. Pels (PvdA),mevrouw J. Staalman (GroenLinks),de heer H. van Ravenzwaaij (SP).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen en vragenhalfuurtje
Er zijn geen mededelingen en geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje.
Er zijn geen fracties die een motie vreemd aan de orde van de dag wensen in te
dienen. Daarmee vervallen de agendapunten 3,4 en 8.

Besluit

Benoeming
Als agendapunt 6 staat geagendeerd het verlengen van het ziekteverlof van de
heer Gijsberts door het vervangend Statenlidmaatschap van de heer Vulink te
verlengen. De vergadering stemt ermee in over deze verlenging bij acclamatie te
stemmen.
Conform

3. Mededelingen

4. Vragenhalfuurtje
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 1 juni 2016
Besluit
Conform
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6. Benoemingen
Ontwerp besluit 1. Het Statenlid dhr T.J.G. Vulink (WD) te benoemen als plaatsvervangend
Statenlid in Provinciale Staten vooreen periode van 16 weken (15 juni -15
september) vanwege het ziekteverlof van Statenlid dhr A. Gijsberts;
2. Het besluit zoals verwoord onder 1. te laten ingaan per 15 juni 2016 .
Conform
Besluit

7. Bespreekstukken
0.

Ontwerp-besluit

Toezegging

1. De Perspectiefnota 2016-2020 vast te stellen;
2. De met de Perspectief nota 2016-2020 samenhangende 9de wijziging van de
Programmabegroting 2016 vast te stellen;
3. De onderstaande kredieten te wijzigen:
-Het bruto raamkrediet investeringen wegen te verhogen met € SS.000 tot
€ 28.487.000;
- Het krediet investeringen niet jaarlijks onderhoud vaarwegen te verhogen met
€600.000 tot €2.375.000;
Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat schriftelijk antwoord volgt op de
specifieke situatie van een tweetal verleende ontheffingen voor afschot die,
zoals vragensteller in haar motie (nr. 11) verwoordt, onterecht zouden zijn
afgegeven.
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat bij Rijkswaterstaat (RWS) navraag wordt
gedaan over de situatie bij Ketelbrug i.v.m. openstelling/filevorming, en of een
overzicht hiervan beschikbaar kan worden gesteld aan de commissie.
Bij voorkeur over een periode van bijvoorbeeld twee jaar.
De heer Verbeek zegt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een
notitie/mededeling toe , naar aanleiding van de motie Participatiewet, met
daarin aandacht voor de vraagstukken 'waar staan we, wat zijn de
leerervaringen en onze ambities'.

Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 1
Dictum

Toezegging
Aantal

38

Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Culturele participatie
Dragen het college op:
- te stoppen met het verder uitwerken en doorgaan van het project" Het
sentiment van Flevoland";
- bij daadwerkelijke behoefte van gemeenten, in samenwerking met
afzonderlijke gemeenten te komen tot een gedegen probleemanalyse t.a.v. de
zeer verschillende problematiek;
- deze analyse nog in 2016 in de commissie bestuur te bespreken en tot die tijd
terughoudend te zijn met het voeren van gesprekken met organisaties over
mogelijke uitvoering;
- daarbij tevens aan te geven wat de bovenregionale rol terzake is van de
provincie t.o.v. die gemeenten
- de geoormerkte middelen voor 2016 en volgende jaren zonder oormerk te
houden in de stelpost nieuw beleid.
38
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aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 2
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Verlaging provinciale opcenten
Dragen het college op:
- te stoppen met het verder uitwerken en doorgaan van het project" Het
sentiment van Flevoland";
- bij daadwerkelijke behoefte van gemeenten, in samenwerking met
afzonderlijke gemeenten te komen tot een gedegen probleemanalyse t.a.v. de
zeer verschillende problematiek;
- deze analyse nog in 2016 in de commissie bestuur te bespreken en tot die tijd
terughoudend te zijn met het voeren van gesprekken met organisaties over
mogelijke uitvoering;
- daarbij tevens aan te geven wat de bovenregionale rol terzake is van de
provincie t.o.v. die gemeenten
- de geoormerkte middelen voor 2016 en volgende jaren zonder oormerk te
houden in de stelpost nieuw beleid.
38

Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen.
Senioren+Flevoland (tegen)

Motie 3
Toezegging

Sentiment van Flevoland, ingetrokken
-

Motie 4
Dictum

Meetbare doelstellingen Economie en Floriade
Dragen het college op:
- Voor eind 2016 met meetbare doelstellingen te komen uitgedrukt in geld en
arbeidsplaatsen voor de Floriade en de totale economische agenda en deze voor
te leggen aan Provinciale Staten;
- indien dit niet het geval is een voorstel te doen aan Provinciale Staten om
de bijdrage aan de Floriade te stoppen en dit mede te delen aan Almere;
- als gedeputeerde Economie conclusies te trekken als u dit niet kunt realiseren.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Verworpen met 9 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
CU (tegen)

Motie 5
Toezegging

Onthulling 7^ Landschapskunstwerk, ingetrokken
-

Motie 6
Dictum

Geen verder budget Landschapskunstwerk
Dragen het college op :
- na 2016 geen geld meer ter beschikking te stellen voor het realiseren van een
8^'^ landschapskunstwerk.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
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Besluit
Stemverklaringen

Verworpen met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
-

Motie 7
Dictum

Fonds Leefbaarheid
Dragen het college op:
1. het Fonds Leefbaarheid met inachtneming van de volgende uitgangspunten uit
te werken:
a. een bestuursstijl die zich openstelt naar de samenleving en die
ontvankelijk is voor nieuwe ideeën, die uitnodigt en meedenkt;
b. in de uitwerking van de kaders voor het Fonds Leefbaarheid ruimte te
scheppen voor participatieve deelname vanuit de samenleving;
c. daarvoor gerichte criteria op te stellen;
d. de 'buitenwacht' te informeren en uit te nodigen om voorstellen in te dienen.
2. uiterlijk in november 2016 deze uitwerking voor te leggen aan de Staten.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
PW (tegen)

Motie 8
Toezegging

Participatiewet, ingetrokken
-

Motie 9
Toezegging

Stimuleren circulaire economie, ingetrokken
-

Motie 10
Dictum

Stimuleren innovatie eiwittransitie
Dragen het college op:
- via bijvoorbeeld de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. aandacht te
verlenen aan starters, doorstarters en ondernemers die gericht zijn op innovatie
binnen de duurzame transitie van de productie en consumptie van dierlijke
eiwitten naar equivalenten van plantaardige oorsprong en zich in Flevoland
willen vestigen of gevestigd zijn, deze behulpzaam te zijn bij het vinden van
kapitaal en deze te verbinden met onderzoeksinstellingen, onderwijs en
bedrijfsleven.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 11
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Verworpen met S stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Beoordeling verlenen ontheffing voor afschot
Spreken uit:
- dat het doden van dieren een zwaar middel is;
- dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het beoordelen van aanvragen
voor ontheffingen om dieren te doden;
38

Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen.
-
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Motie 12
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 13
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 14
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 15
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

NLE-Batavialand
Spreken uit:
Teleurgesteld te zijn in het niet behalen van de doelstelling om op 1 januari 2016
tot een definitieve bestuurlijke samenwerking te komen van Batavialand
38

Verworpen met 3 stemmen voor en 35 stemmen tegen.
SOPLUS (voor)
Onthulling 7^ landschapskunstwerk
Dragen het college op:
De onttrekking van 40.000 euro uit de reserve grootschalige kunstprojecten voor
de onthulling van het 7^ landschap kunstwerk te schrappen
38

Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
CU (tegen)
Stimuleren circulaire economie (nieuwe versie)
Verzoeken het college:
Het Flevolandse composietencluster oproepen hun producten circulair te maken
door het gebruik van duurzame grondstoffen (natuurlijke vezels, bichars e.d.) en
dit structureel te bespreken.
38

Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Snel internet Noordoostpolder
Verzoeken het college:
- zich er mede voor in te spannen dat tot realisatie van snel internet in de
Noordoostpolder wordt over gegaan;
- daarbij in overleg met de gemeente Noordoostpolder te treden om te komen
tot een voorstel terzake;
- op zo spoedig mogelijke termijn daartoe een voorstel aan provinciale staten
voor te leggen;
- daarbij de oplossing te zoeken in revolverende financiële middelen, zoals
bijvoorbeeld een achtergestelde lening of een overbruggingskrediet;
- daarbij rekening te houden met het feit dat" "verkapte" staatssteun niet
geoorloofd is.
38

Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
WD (voor), PW (tegen), SGP (voor), CU (voor), PvdA (voor), GL(tegen).

8. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
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9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00:20 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

QJl J ' ^
^-^
voorzit!
voorzitter.

L. Verbeek
Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op:
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/ provi nciale_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
^°tienr.:

( 1J

iOlUS^

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Perspectiefnota

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

woensdag 1 juni 2016

Constaterende dat:
- ontwikkelingen in de samenleving bij delen van de bevolking leiden tot gevoelens van onvrede en
bezorgdheid;
- onze leefomgeving sterk verandert en dat groepen bewoners tegenover elkaar komen te staan;
- de aard van de onderliggende problematiek zeer divers is;
- gevoelens van onvrede niet uitsluitend over vluchtelingen gaan;
- onvoldoende duidelijk is welke problematiek waar speelt.
Overwegende dat:
- bijvoorbeeld het integratievraagstuk veel van mensen vraagt;
- een stabiele samenleving met respect voor verscheidenheid belangrijk is voor ontplooiing;
- er grote verschillen zijn per gemeente;
- de aanpak van de zeer verschillende problematiek een taak is van en een rol voor de (burgemeesters van de)
gemeenten waar problematiek speelt;
- de effectiviteit van de beoogde aanpak voor de genoemde problemen o.a. door middel van een
"sentimentenshow" en een "ombudsman der sentimenten" zeer onzeker is en een sterk experimenteel
karakter heeft;
- serieuze gesprekken vanuit gemeenten met diverse groepen een diepere impact heeft dan het voorgestelde
project dat onvoldoende onderbouwd is en meer redeneert vanuit de oplossing dan vanuit het probleem.
Voorts overwegende dat:
- in het coalitieakkoord en in de perspectiefnota al een paragraaf is gewijd aan overheidsparticipatie.
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- te stoppen met het verder uitwerken en doorgaan van het project" Het sentiment van Revoland";
- bij daadwerkelijke behoefte van gemeenten, in samenwerking met afzonderlijke gemeenten te komen tot
een gedegen probleemanalyse t.a.v. de zeer verschillende problematiek;
- deze analyse nog in 2016 in de commissie bestuur te bespreken en tot die tijd terughoudend te zijn met het
voeren van gesprekken met organisaties over mogelijke uitvoering;
- daarbij tevens aan te geven wat de bovenregionale rol terzake is van de provincie t.o.v. die gemeenten
- de geoormerkte middelen voor 2016 en volgende jaren zonder oormerk te houden in de stelpost nieuw
beleid.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

drs. J.demeus (WD), M. Luyer (CDA), S. Simonse (SGP), S. Miske (GL) en V/.
Jansen (^OPLUS) >S
Oé4

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDT

IK

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

O

Partij vfMr

Stemverhouding
Totaal
VVD
CDA
SP
D66
SOPLUS
PW
SGP
Christenunie
PvdA

Voor

Tegen
//;

?

—
—
—
—

f

/

—

GroenLinks
PvdD
Senioren+Flevoland

/
—

De motie is:

Aangenomen

2

/
^

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier^
A. Kc4

/

Voorzitter,
/

L. Verbeek

Verworpen

•
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffie?!

Onderwerp:

Verlaging Provinciale opcenten met 1 eurocent

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel: perspectiefnota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

01 juni 2016

Constaterende dat:
- De provinciale opcenten (wegenbelasting) de laatste 5 jaar niet zijn gedaald;
- er financiële ruimte is binnen de algemene reserve,
Overwegende dat:
- De inwoners van Flevoland geen melkkoe zijn;
- het belangrijk is om een trendbreuk door te voeren,
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- Voor 2016 de provinciale opcenten te verlagen met 1 eurocent;
- hiervoor als dekking de vrije ruimte algemene reserve te gebruiken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Chris Jansen, P.

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

ra
IS

^^^^^^^^

C ' ^ ^

(mionccmh

Christenunie
PARTIJ V A N D£ A R & E I D

f(\fh GwyEHimm

Partij voor
de Dieren

Sewartr • F l i i - i : r i r i

Stemverhouding
Totaal

Voor

Tegen

3/

VVD

—
—

CDA
SP
D66
SOPLUS

—
•
/

PW
SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks
PvdD
Senioren+Flevoland
De motie is:

—
—
—
—
—
—

Aangenomen

•

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Stateng/ffier, y

Voorzitter,

A. Kost/ /

L. Verbeek

xV")

—

/
2
/
Verworpen

S
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van

3/

Motie nr.:

and

/ mX22bl

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Het misplaatste 'Sentiment van Flevoland

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: perspectiefnota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

01 juni 2016

Constaterende dat:
- Het college constateert dat de inwoners van Flevoland ai^^stig en boos zijn en zorgen hebben over de
toekomst;
- het college denkt deze situatie te kunnen beïnvloedei)^'
Overwegende dat:
- De inwoners van Flevoland o.a. zorgen hebben v ^ w e g e de economische ellende veroorzaakt door dit
kabinet en haar gedogers;
- de waarschijnlijk belangrijkste reden de asieli)^vasie is die alleen maar ellende naar Nederland brengt;
- deze invasie het gevolg is van het beleid vanyalle partijen uitgezonderd de PW,
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- De gereserveerde bedragen voor de lemende 6 jaar van in totaal €1,1 miljoen niet in te zetten voor het
bestrijden van een symptoom;
- dit bedrag te gebruiken om de prjïvinciale opcenten te verlagen zodat de inwoners eindelijk eens minder
betalen.

en gaan over tot de orde v a / d e dag

Naam i n i t i a t i e f n e m e r / Chris Jansen,

Handtekening ininatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

^^^^^^

cp

^^^^^^^^

imt^wWit

ChristenÜÉile
^

PARTIJ VAN oe ASESEÏO

J Partij voor
de Dieren

.A
Stemverhouding
Totaal

/

Voor

Tegen

/

VVD

/

CDA

/

SP

/

D66

/

SOPLUS

/

PW

/

SGP

/

Christenunie^
PvdA

/

Groen Li;^ks
PvdD /
Sen'iji^ren+Flevoland
pfe motie is:

Aangenomen

Q

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

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

Onderwerp:

Meetbare doelstellingen voor economie en de Floriade

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel: perspectief nota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

01 juni 2016

Constaterende dat:
- Flevoland nog steeds de provincie is met de hoogste procentuele werkloosheid;
- het vrijwel onmogelijk is om de resultaten van de provinciale inspanningen te meten vanwege het ontbreken
van meetbare doelstellingen;
- de miljoenen die worden gereserveerd en geïvesteerd in de Floriade minimaal een verbetering moeten
opleveren in werkgelegenheid en groei voor de sector,
Overwegende dat:
- De PW ziet dat er nog steeds geen enkele eurocent privaat geld is toegezegd of geïnvesteerd in de Floriade;
- dit een indicatie lijkt dat buiten de politiek niemand op dit moment denkt dat de Floriade zal slagen als
evenement;
- dit eigenlijk reden zou moeten zijn om alles af te blazen;
- de rest van de partijen en het college nog niet toe zijn aan dit besluit,
•

Verzoeken het college / ^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- Voor eind 2016 met meetbare doelstellingen te komen uitgedrukt in geld en arbeidsplaatsen voor de Floriade
en de totale economische agenda en deze voor te leggen aan Provinciale Staten;
- indien dit niet het geval is een voorstel te doen aan Provinciale Staten om de bijdrage aan de Floriade te
stoppen en dit mede te delen aan Almere;
- als gedeputeerde Economie conclusies te trekken als u dit niet kunt realiseren,
en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: Chris Jansen, P

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

w

^^^^^^

SP®

Christenunie
^

PARTIJ VAN DE A R B E I D

a ^ j l Partij voor
" I j ^ ^ do Dteren

A
Stemverhouding
Totaal

Voor

Tegen

^

VVD

—
—
—
/

CDA
SP
•66
SOPLUS

—

h

PW
SGP

—

Christenunie

Senioren+Flevoland

—
—
—
—

De motie is:

Aangenomen

PvdA
GroenLinks
PvdD

2
/
2
1
•

Aldus best^ten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengoiffier, /

yj

Voorzitter,

A. Kost/ I l l / /

/

L. Verbeek

Verworpen
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.

6 /

\ai'xxk

(In te vullen door de griffie

Onderwerp:

landschapskunst

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: perspectiefnota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

01 juni 2016

Constaterende dat:
- in de perspectiefnota vermeld staat dat eind september/begin oktober het
gaat worden voor €40.000,-

landschapskunstwerk onthuld

- Er wederom een enorm bedrag van €140.000,- in de startnotitie cultuur vermeld staat voor de realisatie van
een landschapskunstwerk;
Overwegende dat:
- er inmiddels 7 landschapskunstwerken in Flevoland gerealiseerd zijn
- het bezigen van activiteiten omtrent landschapskunst geen kerntaak is van de provincie Flevoland
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- na 2016 geen geld meer ter beschikking te stellen voor het realiseren van een 8''^ landschapskunstwerk.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Chris Jansen,

Handtekening initiatiefnemer
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A. Krfs't I
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L. Verbeek
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Onderwerp:

Perspectiefnota

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

woensdag 1 juni 2016

Constaterende dat:
- een vitale samenleving in stad en platteland van groot belang is;
- dat door demografische en andere ontwikkelingen er knelpunten ontstaan met name in het buitengebied;
- dat daarvoor allerlei maatregelen ondernomen worden om die vitaliteit te ondersteunen, denk aan snel
internet, goede bereikbaarheid, ruimte bieden aan initiatieven anders dan landbouw;
- een fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied daarvoor wordt ingesteld als uitvoeringsinstrument voor de
doelstellingen van de Agenda Vitaal Platteland;
Overwegende dat:
-in de Perspectief nota wordt gemeld dat eind 2016 kaders voor de besteding van de gelden van het Fonds
Leefbaarheid worden aangeboden aan de Staten;
- de provincie streeft naar een bestuursstijl 'die zich openstelt naar de samenleving, die ontvankelijk is voor
nieuwe ideeën, die uitnodigt en meedenkt', (citaat Coalitieprogramma)
- het van belang is in de uitwerking van de kaders voor het fonds Leefbaarheid ook aansluiting te zoeken bij de
initiatieven die leven in de samenleving;
- en daarom die kaders zo vorm te geven dat burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden hun
plannen ter bevordering van de sociale cohesie en economische ontwikkeling van hun leefomgeving kunnen
indienen;
- en dat daarvoor gerichten criteria moeten worden opgesteld;
- en de burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden hiervan op de hoogte moeten worden
gesteld, c.q. uitgenodigd moeten worden om mee te doen;
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

1. het Fonds Leefbaarheid met inachtneming van de volgende uitgangspunten uit te werken:
a. een bestuursstijl die zich openstelt naar de samenleving en die ontvankelijk is voor nieuwe ideëen, die
uitnodigt en meedenkt;
b. in de uitwerking van de kaders voor het Fonds Leefbaarheid ruimte te scheppen voor participatieve
deelname vanuit de samenleving;
c. daarvoor gerichte criteria op te stellen;
d. de 'buitenwacht' te informeren en uit te nodigen om voorstellen in te dienen.
2. uiterlijk in november 2016 deze uitwerking voor te leggen aan de Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Marianne Luyer (CDA) Roelof Siepel (CU), Jan de Reus (WD), Wout Jansen (50Plus)

Handtekening initiatiefnemer
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van/Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)\_/

Onderwerp:

Participatiewet

Agendapunt:

7a. Perspectiefnota

/

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:

/

1897104

/

Aan de voorzitter van Provindale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Constaterende dat:
* In de Perspectiefnota gerept wordt over implicaties/met betrekking tot de Participatiewet (blz. 34);
* het de bedoeling is om meer mensen met een arb^dsbeperking aan het werk te krijgen;
* de norm voor het aantal in dienstnemingen stapsgewijs verhoogd vrordt en tot en met 2023 jaarlijks extra
middelen benodigd zijn om aan de nonm te kunneri voldoen;
* om aan de nonm te kunnen voldoen de raming/i 2020 verhoogd wordt met 51.000 euro
Overwegende dat:
* In het sociaal akkoord werkgevers in de overheidssector afgesproken hebben dat in een periode van 10 jaar
25.000 banen worden gerealiseerd voor mepsen met een arbeidsbeperking;
* Provincie Flevoland de invulling van de Banenafspraak met het Rijk niet slechts moet zien als een
verplichting, maar ook als een kans om npleer mensen met een arbeidshandicap geheel of gedeeltelijk aan het
werk te krijgen;
* van Provincie Revoland een actieve /erantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie verwacht mag worden in de
richting van gemeenten en werkgeven

S Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

* een notitie Banenafspraak Participatiewet uit te werken voor Provincie Flevoland en op basis hiervan
Provinciale Staten een voorstelde doen toekomen bij de begrotingsbehandeling in 2016
* een eventueel benodigd incioenteel budget voor het produceren van een dergelijk voorstel te halen uit het
resterend budget Nieuw bele/d

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnen/er:

W. de Jager (PvdA)

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglepaeat van Orde Provinciale Staten van Flevcland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

eren circulaire economie

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:

1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Constaterende dat:
- Provincie Flevoland wil inzetten op circulaire economie
- Bij een circulaire economie duurzame grondstoffen (herbruikbaar) de basis vormen
- De Nederlandse bank bepleit haast te maken met de circulaire economie
- Provincie Flevoland het Flevolandse composietencluster financieel ondersteund
- grondstoffen van de huidige composieten niet duurzaam zijn (gebaseerd op fossiel brandstoffen)
Overwegende dat:
- het college van Gedeputeerde Staten wil inzetten op een circulaire economie en daarbij een stimulerende
rol heeft
- dat er al biocomposieten bestaan (bijv. natuurlijke vezels)
- voorwaarden gesteld kunnen worden aan provinciale subsidie aan het Flevolandse Compositencluster voor
de periode 2016 e.v.
- circulaire economie goede (economische) kansen biedt voor het composietencluster
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

Het Flevolandse composietencluster te stimuleren om voor de productie van composieten duurzame
grondstoffen (circulair) te gebruiken en dit via het stellen van voorwaarden aan de beoogde subsidie in 2016
e.v. te bevorderen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

S. Miske

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

f

] ^

iQ-ll^^

(In te vullen door de griffier) l

Onderwerp:

Stimulering innovatie eiv/ittransitie

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:

1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Constaterende dat:
- Flevoland als kenniseconomie een belangrijke rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de
voedselproductie;
- Het college in haar collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019 innovatie wil stimuleren binnen o.a. de
topsector landbouw en waar zich andere kansen voordoen;
Overwegende dat:
- de productie van vlees een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de milieuruimte dan de
productie van graan;
- via plantaardige eiwitten meer oplossingen gecreëerd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de
toenemende voedselbehoefte in de wereld dan via de minder effidënte productie van dierlijke eiwitten;
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- via bijvoorbeeld de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. aandacht te verlenen aan starters,
doorstarters en ondernemers die gericht zijn op innovatie binnen de duurzame transitie van de productie en
consumptie van dierlijke eivfltten naar equivalenten van plantaardige oorsprong en zich in Flevoland willen
vestigen of gevestigd zijn, deze behulpzaam te zijn bij het vinden van kapitaal en deze te verbinden met
onderzoeksinstellingen, onderwrijs en bedrijfsleven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Statenlid namens de Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Beoordeling verlenen ontheffing voor afschot

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:

1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Constaterende dat:
- naar aanleiding van het bezwaar van de Vogelwacht tijdens de daaruit volgende hoorzitting overeen is
gekomen de ontheffing voor ondersteunend afschot voor zwanen in 2015 is ingetrokken;
- deze aanvraag onvolledig was ingevuld;
- recent de ontheffing voor de jacht op ganzen door de rechter is vernietigd;
- dit onder andere was omdat niet-wettelijke lokmiddelen met deze ontheffing werden toegestaan;
- dit onder andere was omdat afschot op niet-wettelijke tijdstippen (een uur voor zonsopkomst en een uur na
zonsondergang) werd toegestaan;
- dat afschot heeft plaats gevonden in de periode dat belanghebbenden bezwaar konden maken tegen de
verleende ontheffing en tijdens de periode dat er een eventuele bezwaarprocedure liep;
Overwegende dat:
- dieren een intrinsieke waarde hebben;
- er twee ontheffingen onterecht zijn afgegeven waardoor er dieren onrechtmatig zijn gedood;
- dit voorkomen had kunnen worden door een zorgvuldigere beoordeling van de aanvraag;
•

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

S

Spreken uit

- dat het doden van dieren een zwaar middel is;
- dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het beoordelen van aanvragen voor ontheffingen om dieren te
doden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Perspectiefnota 2016 - 2020 - NLE-Batavialand

Agendapunt:

7A

ohderwerp Statenvoorstel: Algemene Beschouwingen
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Revoland
in vergadering bijeen op:

woensdag, 1 jun 2016

Constaterende dat:
- de financiële, en andere doelstellingen niet zijn gehaald;
- De provincie vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken is geweest;
- Bij de werknemers van de drie organisaties grote onrust is;
- De organisatie op een duiventil van directieleden lijkt.
Overwegende dat:
Gedeputeerde Rijsberman te laat en ook onvoldoende heeft anticipeert om de bestuurlijke samensmelting op
1 januari 2016 te doen laten slagen.
•

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

M Spreken uit

Teleurgesteld te zijn in het niet behalen van de doelstelling om op 1 januari 2016 tot een definiteve
bestuurlijke samenwerking te komen van Batavialand

en gaan over tot de orde van de dag

Naam initiatiefnemer:

W. Jansen

Handtekening initiatiefnemer:

©,
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de g^ffie^;

3,

AQ

Onderwerp:

Perspectiefnota programmaonderdeel 4.3

Agendapunt:

7A

2-

Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:

1897104

Aan de voorzitter van Provindale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Constaterende dat:
- in programmaonderdeel 4.3 wordt meegedeeld dat voor de onthulling van het 7e landschapskunstwerk in
september/oktober a.s. naar schatting een bedrag van ca. E 40.000 nodig is;
- dit bedrag wordt gevraagd ter bekostiging van " een feestelijke onthulling en daarbij behorende activiteiten
voor de bevolking van Flevoland en Nederland;
- blijkens een toelichting van GS hieruit ruimere (media)positionering van Flevoland kan voortkomen
Overwegende dat:
zulks een niet realistische inschatting in verhouding tot het gevraagde bedrag is en dat de omvang van het
bedrag behorend bij dit initiatief in onze visie niet gepast is
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

De onttrekking van 40.000 euro uit de reserve grootschalige kunstprojecten voor de onthulling van het 7«
landschapkunstwerk te schrappen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Re
Motie nr.:

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Stimuleren circulaire economie

Agendapunt:

7a

Onderwerp
Statenvoorstel:

Perspectief nota 2016-2020

Nummer Statenvoorstel:

1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Constaterende dat:
-

Provincie Flevoland v/il inzetten op circulaire economie
Bij een circulaire economie duurzame grondstoffen (hergebruik) de basis vormen
De Nederlandse bank bepleit haast te maken met de circulaire economie
Provincie Flevoland het Flevolandse composietencluster financieel ondersteund
grondstoffen van de huidige composieten niet duurzaam zijn (gebaseerd op fossiel brandstoffen)

Overwegende dat:
- het college van Gedeputeerde Staten wil inzetten op een circulaire economie en daarbij een stimulerende
rol heeft
- dat er al biocomposieten bestaan (bijv. natuurlijke vezels)
- voorwaarden gesteld kunnen worden aan provinciale subsidie aan het Flevolandse Composietencluster
voor de periode 2017 e.v.
- circulaire economie goede (economische) kansen biedt voor het composietencluster

Verzoeken het college
/

Dragen het college op
/

Spreken uit

Het Flevolandse composietencluster oproepen hun producten circulair te maken door het gebruik van
duurzame grondstoffen (natuurlijke vezels, biohars e.d.) en dit structureel te bespreken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam
initiatiefnemer:

S. Miske

Handtekening initiatiefnemer:
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Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2016-2020
Nummer Statenvoorstel:

1897104

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

1 juni 2016

Overwegende dat:
- de beschikbaarheid van snel internet van groot belang is voor de leefbaarheid en het bedrijfsleven in het
buitengebied van Flevoland;
- in de Noordoostpolder een door de gemeente georganiseerde marktuitvraag loopt, waarbij de marktpartijen
heeft aangegeven bij een inschrijvingspercentage van 60% van de adressen tot aanleg van glasvezel over te
gaan;
- met het sluiten van de termijn op 1 juni het benodigde aantal inschrijvingen op enkele procentpunten
gehaald lijkt te zijn.

^
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•
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•

Spreken uit

- zich er mede voor in te spannen dat tot realisatie van snel internet in de Noordoostpolder wordt over
gegaan;
- daarbij in overleg met de gemeente Noordoostpolder te treden om te komen tot een voorstel terzake;
- op zo spoedig mogelijke termijn daartoe een voorstel aan provinciale staten voor te leggen;
- daarbij de oplossing te zoeken in revolverende financiële middelen,'zoals bijvoorbeeld een achtergestelde
lening of een overbruggingskrediet;
- daarbij rekening te houden met het feit dat" verkapte" staatssteun niet geoorloofd is.

en gaan over tot de orde van de dag.
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