PROVINCIE
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B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
1982572

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 26 oktober 2016

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: M e v r o u w A. Kost

WD: mevrouw M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, heer A.
Gijsberts, heer E.F. Plate, heer J. de Reus en heer T.J.G. Vulink
PW: mevrouw I.B. Joosse, heer W. Boutkan, heer I.C. van Ginkel, heer C.A. Jansen, heer J.B.
Janssen en heer C.J. Kok
CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw C.J. Schotman, heer J. Hopster en heer J. van Slooten
SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouw C.P.M. de Waal, heer W.F. Mulckhuijse en heer H. van
Ravenzwaaij (tot 23:14)
D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rötscheid en heer T. Smetsers
PvdA: mevrouw R. Azarkan, heer W. de Jager en heer P.T.J. Pels
Christenunie: heer H.J. Hofstra, heer L. Post en heer R.J. Siepel
50PLUS: heer W. Jansen
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en heer S. Miske
SGP: heer J.L. Bogerd en heer J.N. Simonse
PvdD: mevrouw M.C. Bax en mevrouw L. Vestering
Senioren+Flevoland: heer E.G. Boshuijzen
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:

heer P.M.S. Vermeulen (D66), heer H.A. van der Linden (SP) en heer W.R. Bouma (CDA).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededeling bij agendapunt 9 c
(MER en inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland )
De bij dit Statenvoorstel behorende bijlage "Concept Visie op de bestaande
haven van Urk", is door de gemeenteraad van Urk inmiddels ongewijzigd
vastgesteld en daarmee definitief geworden.
Interpellatie
De fractie van Senioren+Flevoland heeft een interpellatiedebat aangevraagd ten
aanzien van 'ingrepen in de personeelsformatie van Omroep Flevoland'. Dit zal
worden geagendeerd als agendapunt 5.
Vragenhalfuurtje
De fractie van de PW heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen
over 'Markerwadden' en 'terugkerende storingen bij bruggen en sluizen'. Deze
worden geagendeerd als agendapunt 6.
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Benoemingen:
Op d agenda staat als agendapunt 4 de benoeming van de heer Vulink tot
Statenlid en de heer Ten Napel tot burgerlid, beiden voor de WD. Voorgesteld
wordt dit bij acclamatie te doen.

Besluit

Moties vreemd
De fracties 50PLUS en de fractie Partij voor de Dieren dienen een motie vreemd
in.
conform

3. Mededelingen
De Staten herdenken Irene Wever, zij is onlangs overleden.
Zij zou vandaag jarig zijn geweest.
4. Benoemingen
1. De heer Th.J.G. Vulink (WD) te benoemen als vertegenwoordiger van
Dictum
Provinciale Staten in de vacature H.W.E. van Vliet (WD);
2. De heer Ph. ten Napel te benoemen tot burgerlid voor de WD-fractie;
3. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 21 september 2016
te wijzigen en te doen luiden: Commissie Bestuur: de heer Ph. ten Napel en
Commissie Economie de heer A. Gijsberts;
4. Het Statenlid dhr. I.C. van Ginkel toe te laten als Statenlid van 2 november tot
22 februari 2017.
5. Na 22 februari de heer I.C. van Ginkel wederom burgerlid namens de PW zal
zijn.
6. De heer Y. Wagenaar te benoemen als burgerlid vanaf 2 november tot 22
februari 2017.
Toezegging
Conform (bij acclamatie)
Besluit
5. Interpellatiedebat (Senioren+Flevoland)
Ingrepen in de personeelsformatie van Omroep Flevoland
Onderwerp
Toezegging
6. Vragenhalfuurtje
Onderwerp
Markerwadden (PW)
Beantwoording
Portefeuillehouder Rijsberman
Toezegging
Terugkerende
storingen bij bruggen en sluizen (PW)
Onderwerp
Beantwoording
Portefeuillehouder Lodders
Toezegging
7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 26 oktober 2016(week 37 t/m 41)
conform
Besluit
8. Vaststellen besluitenlijst van 21 september 2016
De heer Wout Jansen (50PLUS) verzoekt de weergave van Motie 3 in de
Besluit
besluitenlijst (WD, ingetrokken) te wijzigen.
Nu staat er 'NLE interpellatie PW'.
Voorgesteld wordt dit te wijzigen in 'motie van treurnis'.
Dé besluitenlijst wordt met inachtneming van dit wijzigingsvoorstel vastgesteld.
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9. Hamerstukken
Ontwerp-besluit
stemverklaring
Besluit

Protocol verbonden partijen
1. In te stemmen met het protocol verbonden partijen.
PW (tegen)
conform

Ontwerp-besluit
stemverklaring
Besluit

Zienswijze over het voorstel resultaatbestemming 2015 van de Omgevingsdienst
Flevoland & Goo; en Vechtstreek (OFGV)
1. Geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming 2015 van de OFGV.
PW (voor, met kanttekening)
conform

0.

Ontwerp-besluit

stemverklaring
Besluit

MER en inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
1. kennis te nemen van de visie van de gemeente Urk op de toekomstige
ontwikkeling van de bestaande haven;
2. de Nota van beantwoording op de ontvangen reacties op de
Uitgangspuntennotitie Provinciaal Inpassingsplan en de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau vast te stellen;
3. kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
4. het Milieueffectrapport vast te stellen;
5. in te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, waarbij tevens wordt besloten dat:
a) het Inpassingsplan de gronden binnen het plangebied een nieuwe bestemming
geeft die de huidige, ingevolge de vigerende bestemmingsplannen geldende,
bestemmingen vervangt;
b) de uitvoering van het Inpassingsplan bij de gemeenten komt te liggen en dat
die bevoegdheden niet overgaan naar de provincie;
c) voor wat betreft de looptijd van het Inpassingsplan wordt aangesloten bij de
wettelijke standaardtermijn van 10 jaar. De desbetreffende gemeenteraad
verkrijgt zodoende 10 jaar na vaststelling van het Inpassingsplan weer de
bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden die in het
Inpassingsplan zijn opgenomen;
6. kennis te nemen van de brieven die aan de gemeenteraden van
Noordoostpolder, Dronten en Urk zijn gestuurd om hen te informeren dat zij de
mogelijkheid krijgen om te worden gehoord over het provinciale voornemen om
een inpassingsplan op of nabij hun grondgebied vast te stellen ten behoeve van
de realisatie van een buitendijkse haven.
SGP (voor)
conform
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10. Bespreekstu kken
Zomernota
a.
1. De Zomernota 2016 vast te stellen;
Ontwerp-besluit
2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2016 ad € 6,1 min. toe te voegen
aan de reserve strategische projecten;
3. De met de Zomernota 2016 samenhangende 14e wijziging van de
Programmabegroting 2016 vast te stellen;
4. Het bruto raamkrediet investeringen wegen 2016 € 682.000 te verhogen tot
€29.169.000.
5. In te stemmen met het verlenen -onder voorwaarden- van een additionele
bijdrage van € 3 min. aan het project Marker Wadden en daartoe binnen de
reserve strategische projecten € 3 min. voor dit doel te oormerken.
Toezegging
Aantal
38
aanwezigen per
stemming
SGP (voor, m.u.v. beslispunt 5)
Stemverklaringen
Aangenomen
met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Besluit
b.
Ontwerp-besluit

Toezegging

Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
1. De Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 vast te
stellen;
2. Gedeputeerde Staten op te dragen om binnen twee jaar na inwerkingtreding
van de Wet natuurbescherming het provinciale beleid in deze te evalueren en
waar nodig te wijzigen.
Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe na de jaarwisseling te komen met een plan
van aanpak Evaluatie Wet Natuurbescherming Flevoland en binnen twee jaar is
er alle gelegenheid om te kijken naar aanpassingen van het beleid.

Amendement A
Besluit

PvdD - Vangen van amfibieën onder voorwaarden
Ingetrokken

Amendement B
Besluit

PvdD - Evenwichtige samenstelling bestuur Faunabeheereenheid
Ingetrokken

Amendement C
Besluit

PvdD - Onderbouwing effect preventieve middelen in FBP
Ingetrokken

Amendement D
Besluit

PvdD - Afwegingskader redelijke wildstand voor jacht
Ingetrokken

Amendement E
Besluit

PvdD - Beschrijving maatregelen FBP bij negatieve beïnvloeding wildstand voor
jacht
Ingetrokken

Amendement F
Besluit

PvdD - Geldigheidsduur faunabeheerplan
Ingetrokken

Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit

38

Senioren+Flevoland (voor)
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
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c.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit
d.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Overdracht dierenwelzijn grote grazers Oostvaardersplassen
1. de beleidsverantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de grote grazers in
de Oostvaardersplassen van het ministerie van Economische Zaken(EZ) over te
nemen.
37

50PLUS (voor)
Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Vaststelling inpassingsplan Verbindingsweg en Halve aansluiting A6
1. De zienswijzen in behandeling te nemen en deze te beantwoorden conform
bijgevoegd Nota van Beantwoording;
2. In te stemmen met de conclusies op grond van het MER en de aanvulling
daarop;
3. Het Inpassingsplan vast te stellen, waarbij het voorgenomen besluit wordt
genomen onder de volgende voorwaarde:
a. Op grond van het bepaalde in artikel 3.26 Wro, lid 5 de gemeenteraad van
Lelystad tot en met het jaar 2020 uit te sluiten van de bevoegdheid om voor
hetzelfde plangebied een bestemmingsplan vast te stellen;
b. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid, ex artikel 3.26 Wro, lid 4a, om te
bepalen dat de bevoegdheden en verplichting van de flexibiliteitsbepalingen
als bedoeld in artikel 3.6 Wro, lid 1, in het inpassingsplan worden
overgenomen door GS van het college van B en W van de gemeente Lelystad;
c. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid, ex artikel 3.26 wro, lid 4b, om te
bepalen dat GS als bevoegd gezag beslist op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een activiteit in artikel 2.1, eerste lid, onder a,b,c
of g van de Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht (WABO);
4. Tot het ter inzage leggen van het Inpassingsplan met het MER, de aanvulling
daarop en overige stukken ter inzage te leggen voor beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
37
Bij aanvang van dit agendapunt alsnog besloten tot hamerstuk.
Besluit: Conform, met twee stemverklaringen
PW 9(voor), PvdD (tegen)

11 .Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
50PLUS - Onderzoek naar ligplaatsen recreatievaart provinciale wegen
Motie 1
Toezegging
Dictum
Verzoeken het college:
-Onderzoek te doen naar welke aanvulling afmeervoorzieningen mogelijk zijn
voor pleziervaartuigen, zonder dat de veiligheid in het algemeen en de
doorstroming van het overige vaarverkeer in het bijzonder in het gedrang is cq
in gevaar wordt gebracht;
-Bij dit onderzoek aandacht te besteden aan de vraag hoe op passende wijze het
beheer- en onderhoud mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door op
enigerlei wijze betrokkenen mede verantwoordelijk te maken dan wel te
verplichten hieraan mee te werken
-PS uiterlijk in juni 2017 over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren
37
Aantal
aanwezigen per
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Motie 2
Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit
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Aangenomen met algemene stemmen.
PvdD - Opvang in het wild levende dieren
37

PvdA (voor), Senioren+Flevoland (voor)
Verworpen met 12 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

12.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur.

Vastgestetd in de vergadering van Provinciale Staten van 9 november 2016
Statengriffier,
^
voorzitter.

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://v/ww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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MÖXIË VREEMD AAN DË ORDE VAN DÈ DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

(^^^

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Onderzoek naar ligplaatsen recreatievaart provinciale vaarwegen

Agendapunt:

10

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

26 oktober 2016

Constaterende dat:
- sinds kort stringent wordt gehandhaafd op de 'Nadere regels ligplaatsen en afmeervoorzieningen (2012)'
- het College september 2016 heeft besloten het medeaebruik van de beheerstrook aoor oewoners cnae
bepaalde voorwaarden toe te staan, terwijl het afmeren aan deze stroken verboden blijti.
- het College niet bereid is voor particulieren die aan woningen een ligplaats hebben een uitzondering te
maken
Overwegende dat:
- niet is gebleken dat de wet- en regelgeving geen ruimte biedt voor het maken van een uitzondering voor
j>an:icuHeren die aan woningen een ligplaats hebben
- sommigen van hen al tientallen jaren een ligplaats aan de woning hebben
- gebleken is dat bewoners verantwoordelijkheid voor veiligheid en onderhoud nemen
- PS op dit moment over te weinig informatie (criteria) beschikken over wat wel/niet kan of mag
- PS het van belang vinden responsief om te gaan met burgers die bereid zijn de eigen verantwoordelijkheid te
nemen op dit gebied zoals dit ook is verwoord in de begroting (PS hechten aan participatie van de
samenleving)
S Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

A: Onderzoek te doen naar welke aanvullende afmeervoorzieningen mogelijk zijn voor pleziervaartuigen,
zonder dat de veiligheid in het algemeen en de doorstroming van het overige vaarverkeer in het bijzonder in
het gedrang is cq in gevaar wordt gebracht;
B: Bij dit onderzoek aandacht te besteden aan de vraag hoe op passende wijze het beheer- en onderhoud
mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door op enigerlei wijze betrokkenen mede verantwoordelijk te
maken dan wel te verplichten hieraan mee te werken
C: PS uiterlijk in juni 2017 over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren
en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen (SOPLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

•

SP.
066

PARII] VOOI Dl VtiptUO

Gciifimuc/dt

Christenunie
^

PARTIJ VAN DE ARBEID

Peter Pels

fCn^VOROEIIUMKS

/ ^ S Partij voor
y de Dieren

1

Erik Boshuijzen

Stemverhouding
Totaal
VVD

Voor

Tegen
—
—

CDA

-?
/

SP

3

D66

3

—
—

SOPLUS

/

—
—

PW

2

SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks

3
3

2

PvdD

7

Senioren+Flevoland

1

De motie is:

Aldus beslot

—
—

Aangenomen

^

in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffii

Voorzitter,

A. Kost / /

L. Verb

Verworpen

•
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Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Opvang in het vflld levende dieren

Agendapunt:

8. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

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

26 oktober 2016

Constaterende dat:
- Volgens art. 2 van de Flora en Faunawet (art. 1.11, lid 1 van de nieuwe Wet Natuurbescherming) en artikel
2.1 lid 6 van de Wet Dieren 'een ieder' verplicht is zorg te dragen voor in het wild levende dieren die in nood
zijn geraakt;
- Een in wilde zoogdieren of vogels gespecialiseerd opvangcentrum in Nederland een ontheffing moet hebben
van de overheid en aan een kwaliteitsprotocol moet voldoen;
- GS met de invoering van de nieuwe wet natuurbescherming het bevoegd gezag is om deze ontheffing te
verlenen;
Overwegende dat:
- Dat de egel een beschermde diersoort is en in aantallen drastisch afneemt in Nederland;
- Recentelijk de Stichting Egelbescherming Nederland in Huizen, waar egels in nood uit Flevoland tot voor kort
werden werden opgevangen, een opnamestop heeft ingesteld voor egels uit Flevoland;
- Dat er voor egels in Flevoland een zeer zorgelijke situatie is ontstaan waar zowel op korte als op lange
termijn een oplossing voor moet komen;
- Dit al het derde opvangcentrum is dat de deuren heeft moeten sluiten voor egels uit Flevoland;
- Er een risico bestaat dat andere dierenopvangcentra wegens financiële problemen en onderbezetting in
dezelfde situatie komen als de Stichting Egelbescherming Nederland;
•

Verzoeken het college / ^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- In gesprek te gaan met de betrokken opvangcentra en dierenambulances met als doel om een oplossing op
korte termijn te vinden voor de opvang van egels afkomstig uit Flevoland;
- Vanuit de actuele zorgvraag het opvangprobleem voor de in het wild levende dieren uit Flevoland te
onderzoeken en PS te informeren over mogelijke structurele oplossingen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

P

SP.
[5Ö|

Christenunie
PARTiJ V A N

fi^^

DE

ARBEID

Partïj voor
de Dieren

Stemverhouding
Totaal
VVD

Voor

Tegen

SP

—
—
—

D66

—.

SOPLUS

—

PVV

/
—

SGP

—

2

Christenunie

3
3
2
2
1

—

CDA

PvdA
GroenLinks
PvdD
Senioren+Flevoland
De motie is:

Aldus besloten in de opei

3
3

6

—

—•

.
Aangenomen

•

ng van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L.

yVerworpen

^
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AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevol^d
Amendement

^

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Vangen van amfibieën onder voorwaarden

Agendapunt:

9

Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Fleyoland 2016
Nummer Statenvoorstel:

1949925

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

Woensdag 26 oktober 2016

/

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

/
/

•

Beslispunt(en)

K

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

te laten vervallen

De tekst van artikel 8 van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:
'In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming geldt het verbod op het vangen
niet ten aanzien van de Meerkikker (Rana ridibunda), de Middelste groene kikker (Rana kl. esculenta), de
Poelkikker (Rana lessonae), de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad (Bufo bufo), alsmede ten
aanzien van het bemachtigen van eieren van deze soorten, voor zover dit geschiedt met het oog op gebruik
van deze dieren of eieren van déze dieren bij onderzoek of onderwijs.'
te vervangen door:

/

' 1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 en 3.34 van de Wet natuurbescherming geldt het verbod op
het vangen en uitzetten niet ten aanzien van de Meerkikker (Rana ridibunda), de Middelste groene kikker
(Rana kl. esculenta), de'Poelkikker (Rana lessonae), de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad
(Bufo bufo), alsmede tén aanzien van het bemachtigen van eieren van deze soorten, voor zover dit geschiedt
met het oog op gebruik van deze dieren of eieren van deze dieren bij onderzoek of onderwijs.
2. De in het eerste'lid bedoelde uit het ei voortgekomen dieren moeten, voordat de metamorfose is voltooid,
uitgezet wordery^p de locatie waar ze zijn gevangen.'
en gaan over/tot
/ei/ti de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekenino

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

initiatiefnemer!

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

%

M

SP®

|50|
f M l l ; V O » : H VStJHttD

Christenunie
^

/7

PARTIJ VAN DE ARBEID

.

&W10VV ld/ l ^ U ^
ft^^

Partij voor
de Dieren

i.
Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

^^-^

VVD
CDA
SP
D66
SOPLUS
PVV
SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks
PvdD

^

Senipren+Fle\«0llnd
Het^jHfiéndement is:

Aangenomen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. vprheek).

Verworpen

•
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Finland
Amendement nr.: (

^

j

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Evenv/ichtige samenstelling bestuur Faunabeheereenheid

Agendapunt:

9

^/

Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbeschej^ming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel:

1949925

/

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

Woensdag 26 oktober 2016/

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

K

Het (de) navolgende besMspunt(en) toe te voegen

De tekst van artikel 10 van/de verordening uitvoering Wet Natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:
'Artikel 10. Doel faunabeheereenheid
In een faunabeheereej;meid werken jachthouders samen ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van het
faunabeheerplan.'
te vervangen door>
'Artikel 10. Doel en bestuurssamenstelling van de faunabeheereenheid
In een faunabeneereenheid werken jachtaktehouders, terreinbeherende organisaties, particuliere
grondeigenar;en en maatschappelijke organisaties samen ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een
faunabeheerplan. Het bestuur van de faunabeheereenheid bestaat uit een gelijke verdeling van
vertegenwoordigers van jachtaktehouders, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties,
particuliere grondeigenaren (inclusief vertegenwoordigers van de agrarische sector). Het bestuur werkt onder
regie vai*! een onafhankelijke voorzitter.'
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SP.

ChrlstenUnie
^

f? .

PARTIJ VAN OE ARBEID

^^mmmwmrn

\

^

Partij voor
de Dieren

j

" " t j

•ik'
Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD
CDA
SP
D66
SOPLUS
PW
SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks

^

PvdD
Senioren+FlevoJ^n^
Het ^ m ^ d e m e n t is:

Aangenomen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

- -

PROVINCIE

FLEVOLAND

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevolan^
Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Onderbouv/ing effect preventieve middelen in FBP

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevo^nd 2016
Nummer Statenvoorstel:

1949925

/

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

Woensdag 26 oktober 2016

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van besllspunt(en), zijnde

K.f vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

K

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

De tekst van artikel 15, lid 2 ondej?aeel e van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland
2016, zijnde:
'per diersoort een beschrijvin/van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden
verricht om de gewenste s t ^ , bedoeld In onderdeel d, te bereiken en schade te voorkomen ;
Te vervangen door:
'per diersoort een besd>(njving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden
verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel d, te bereiken en schade te voorkomen; daarbij moet In
ieder geval wordeiyonderbouwd waarom preventieve maatregelen niet als bevredigend kunnen worden
beschouwd en in Woeverre de gevraagde handelingen effectlever zijn dan preventieve middelen;
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

H

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

istrdw DK£< i *

Christenüilie
^

PARTIJ VAN DE ARBEID

-yt^

Partij voor
de Dieren

•4-

'•.'•iïïï??-'

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD
CDA
SP
D66
SOPLUS

y

PVV

^

y ^

SGP
Christenunie

^

PvdA
GroenLinks
PvdD

/

Senioreri*ffevoland
y<^\. amendement is:

Aangenomen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

PROVINCIE

FLEVOLAND

AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement

nr.:f D

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Afwegingskader redelijke wildstand voor jacht

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel:

1949925

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

Woensdag 26 oktober 2016

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

•

Beslispunt(en)

K

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

/

te vervangen door

te laten vervallen

Aan artikel 15 lid 3 van bijlage 0^^- Voorgestelde wijziging artikel 12 en artikel 15 verordening uitvoering Wet
natuurbescherming Flevoland 2016, het volgende onderdeel toe te voegen:
'een afwegingskader voor de pdelijke wildstand aan de hand waarvan de individuele jachthouder dit in zijn
jachtveld kan bepalen'

Toelichting: In Art. 3.12 lid 3 van de nieuwe Wet natuurbescherming is opgenomen dat ook de uitoefening van
de jacht geschiedt vpfgens het faunabeheerplan. Zoals uitgelegd door de Staatssecretaris moet de jachthouder
onder de nieuwe wet "bij het bepalen welke inspanningen nodig zijn om in zijn jachtveld een redelijke
wildstand te handhaven of te bereiken, het onderdeel van het door gedeputeerde staten goedgekeurde
faunabeheerplayin acht [...] nemen dat betrekking heeft op de uitoefening van de jacht." (Memorie van
Antwoord EK, Eerste Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 348, D, p. 8.) Bovendien is het voor de jachthouders
duidelijker ais'dezelfde regels gelden in naburige provincies. Het onderdeel is 1-op-1 gelijk aan artikel 7.8.5c
van de verordening van de provincie Overijssel.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekenina initiatiefnemer!

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

%

1

|SQj

^^^^^^^^

• CtrtlomtifMt

Christenunie
^

PARTIJ VAN DE ARBEID

1 ^
\ A W

Partij voor
d e Dieren

i
Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD

^ —
y

^

CDA
SP
D66
SOPLUS
PVV
SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks
PvdD

^

Se n i 0 re n+F1 e vplafid
Het,afffendement is:

Aangenomen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

PROVINCIE

FLEVOLAND

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fj^oland
Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Beschrijving maatregelen FBP bij negatieve beïnvloeding wildstand voor jacht
/

Agendapunt:

Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel:

1949925

/

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

Woensdag 26 oktober 2016

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Besllspunt(en)

te laten vervallen

^

Het (de) navolgende beslirount(en) toe te voegen

Aan artikel 15 lid 3 van bijlage 05 - Voorgestelde wijziging artikel 12 en artikel 15 verordening uitvoering Wet
natuurbescherming Flevoland 2016, het volgende onderdeel toe te voegen:
'een beschrijving van d^ maatregelen die door jachthouders en de wildbeheereenheid worden getroffen
indien, als gevolg van/3e in het faunabeheerplan beschreven jacht, de redelijke stand van het aanwezige wild
of de aanwezige wil^isoorten negatief wordt beïnvloed.

Toelichting: In Aft. 3.12 lid 3 van de nieuwe Wet natuurbescherming Is opgenomen dat ook de uitoefening van
de jacht geschiedt volgens het faunabeheerplan. Zoals uitgelegd door de Staatssecretaris moet de jachthouder
onder de nieuwe wet "bij het bepalen welke inspanningen nodig zijn om in zijn jachtveld een redelijke
wildstand ter handhaven of te bereiken, het onderdeel van het door gedeputeerde staten goedgekeurde
faunabeheerplan in acht [...] nemen dat betrekking heeft op de uitoefening van de jacht." (Memorie van
Antwoorci EK, Eerste Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 348, D, p. 8.) Bovendien is het voor de jachthouders
duidelitKer als dezelfde regels gelden in andere provincies. Het onderdeel is vrijwel gelijk overgenomen als
artikelr 5.8 d van de provincie Noord-Brabant.
en/gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

M
cttrt;;

VKIJNIJD

Christenunie
^

PARTIJ VAN pe ARBEID

1/

••\i'

i S f ) : OROSNUSiS.;*,

Partij voor
de Dieren

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

^

VVD
CDA
SP
D66
SOPLUS

y ^

PVV
SGP
Christenunie
PvdA

y

GroenLinks
PvdD

^

Senioren+Fl^vtjTand
H^t-^endement is:

Aangenomen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

PROVINCIE

FLEVOLAND

AMENDEM
l^d
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
/

Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

/

Onderwerp:

Geldigheidsduur faunabeheerplan

Agendapunt:

/

/

/
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbeschermingTlevoland 2016
j

Nummer Statenvoorstel:

7

1949925

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

Woensdag 26 oktober 2016

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van besllspunt(en), zijnde

te vervangen door
/

/
•

Besllspunt(en)

te laten vervallen

^

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

De tekst van artikel 14, lid'l van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:
'In het faunabeheerplan/wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste 6 jaren heeft
te vervangen door;

/

'In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste drie jaren heeft'.

Toelicht1ng:'Een geldigheidsduur van 6 jaren Is in strijd met landelijke regelgeving.Volgens artikel 3.30 lid 3
van de (ontwerp) regeling natuurbescherming heeft het faunabeheerplan een geldigheidsduur van ten hoogste
vijf jaren.
/
en gaan over tot de orde van de dag.

/Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

7

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

[D66|||^|

^^^^^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

iJtttitfntfttt

Christenünie
^

PARTIJ VAN DE ARBEID

Partij voor
de Dieren

Ji
Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD

y ^
y

CDA

y

^

^

SP
D66
SOPLUS
PW
SGP
Christenunie
PvdA

^

GroenLinks
PvdD
Senioren+Fl^oland
Het ïirtïendement is:

Aangenomen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L.Verbeek

Verworpen

•

