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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 11 januari 2017

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
statengriffier: Mevrouw A. Kost
W D : mevrouw M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, heerA.
Gijsberts, heer E.F. Plate(vanaf 15.40 uur), heer J. de Reus en heer H.W.E. van Vliet. 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 W.R. Bouma, heer J.
Hopster en heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouw C.P.M. de Waal, heer H.A. van
der Linden, heer W.F. Mulckhuijse en heer H. van Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. Papma (vanaf
15.40 uur), heer S.J. Kok, heer T. Smetsers en heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan,
heer W. de Jager en heer P.T.J. Pels. Christenunie: heer H.J. Hofstra en heer L. Post 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, vanaf 17.28 uur) en de heer M.A.
Rijsberman (D66)
Afwezig met kennisgeving:

heer R.J. Siepel (Christenunie), gedeputeerde A.S. Stuivenberg (SP)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen
De voorzitter wenst gedeputeerde Stuivenberg, mede namens PS, beterschap.

Besluit

Benoemingen
De nieuwe fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Schotman, heeft verzocht om
een wijziging in het statenvoorstel Benoemingen.
Statenlid de heer Hopster gaat van de commissie Ruimte naar de commissie
Bestuur en burgerlid de heer Claessens gaat van de commissie Bestuur naar de
commissie Ruimte. Deze wijziging is verwerkt in de beslispunten 3 t / m 6.
Het gewijzigde stuk is in uw bundel bij gepubliceerd. Het voorstel wijzigt de
samenstelling van een aantal commissies. Dit zal plaatsvinden bij acclamatie.
Moties vreemd
De VVD dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, ten aanzien van
'connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
Conform

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Vragenhalfuurtje
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Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje
5. Benoemingen
1 .De benoeming van de heer S. de Boer (SGP) als burgerlid in te trekken
Dictum
alsmede zijn lidmaatschap van de Statencommissie Economie;
2. Het Statenlid de heer L.J. Bogerd (SGP) te benoemen in de Statencommissie
Economie;
3. De benoeming van het Statenlid de heer J. Hopster (CDA) in de
Statencommissie Ruimte in te trekken;
4. Het Statenlid de heer J. Hopster (CDA) te benoemen in de Statencommissie
Bestuur;
5. De benoeming van het burgerlid de heer R.J.H. Claessens (CDA) in de
Statencommissie Bestuur in te trekken;
6. Het burgerlid de heer R.H.J. Claessens (CDA) te benoemen in de
Statencommissie Ruimte.
Besluit
Bij acclamatie aangenomen.
6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 11 januari 2017 (week 48 t/m 51)
Conform
Besluit
7. Vaststellen besluitenlijst van 7 december 2016
Conform
Besluit
8. Hamerstukken
Bestuursmodel Randstedelijke rekenkamer
a.
1 .De bijgevoegde ontwerpbesluiten vast te stellen:
Dictum
a. tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke
Rekenkamer;
b. tot wijziging van de Verordening programmaraad;
c. tot wijziging van de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke
Rekenkamer;
d. Statenlid de heer W. Jansen te benoemen tot lid van de adviescommissie als
bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling;
e. tot intrekking van de benoeming van dr. G. Molenaar;
Conform
Besluit
9. Bespreekstukken
Cultuurnota 2017-2020
0.
1 .kennis te nemen van de Antwoordnota op de ontwerpnota Cultuurbeleid 2017Dictum
2020;
2. de Antwoordnota op de ontwerpnota Cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen;
3. de Nota Cultuurbeleid 2017-2020:'Typisch Flevoland, net even anders', vast
testellen;
4. de 4e begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen, waarbij, in aanvulling op
de huidige budgetten:
- eenmalig € 650.000 beschikbaar komt voor de projecten: Evenement Cultuur
en techniek in 2017 en 2019, de Langetermijnvisie Erfgoed en Ontwerp
Instrumentarium Monitoring & Evaluatie, ten laste van de reserve Strategische
projecten.
- € 200.000 jaarlijks structureel beschikbaar komt voor cultuureducatie in het
Voorgezet Onderwijs ten laste van de stelpost Nieuw Beleid.
Toezegging
50PLUS, PW en Christenunie - Nota cultuurbeleid 2017-2020
Amendement A
Aantal
40
aanwezigen per
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stemming
Stemverklaringen
Besluit op
amendement
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit op
statenvoorstel
Stemverklaringen
b.
Dictum

Toezegging

Besluit
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Senioren+Flevoland, tegen
Verworpen met 11 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
40
Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
50PLUS (tegen), SGP (voor), ChristenÜnie (voor).
Statenvoorstel afdoening moties
De moties voorkomend op de lijst af te voeren moties, met de nummers: B i l ,
BI 2, E2, E4, E7, E8, als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties af
te voeren.
Ten aanzien van motie E8 zegt de voorzitter toe dat de achterliggende stukken
inzake het overleg met de stichting Compoworld aan de fractie GroenLinks zullen
worden toegestuurd. Indien na ontvangst van deze stukken de fractie meent dat
de motie hiermede ten onrechte is afgedaan, kan zij hierop terugkomen.
Met algehele instemming aangenomen, met een stemverklaring van de WD t.a.v.
het proces afdoening moties.

lO.Motle(s) vreemd aan de orde van de dag
WD, CDA en SGP - Connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
Motie 1
Ingetrokken
Besluit
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat hij in de volgende commissie komt met
Toezegging
een nadere onderzoeksopzet en een inschatting van de kosten.
11. Sluiting
1 De voorzitter sluit de vergadering om 18.03 uur.
Vastgesteld^n de y,er^d^PTpg van Provinciale Staten van
Statengriffi

1^/11 rr^y 2(11 J
Voorzitte

L. Verbeek

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl
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Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
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(In te vullen door de^gfiffier)

Onderwerp:

Connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Agendapunt:

10 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

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

11 januari 2017

Constaterende dat:
- Provinciale Staten het belang hebben uitgesproken van digitale ontsluiting van het landelijke gebied;
- In het coalitieakkoord 2015- 2019 is opgenomen dat de provincie gaatyfaciliteren In het, met stakeholders,
tot stand brengen van een programma voor snel Internet in landelijk gebied;
- dat in de Noordoostpolder inmiddels gestart is met de uitrol van snél internet;
- Dialogic en Stratix ook onderzoek hebben uitgevoerd in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland met als doel tot
onderbouwde keuzes te komen voor de realisatie van snel internet/ih het betreffende gebied;
- de resultaten van de onderzoeken inzicht geven in de huidige beschikbaarheid van snel internet in het
landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland;
^/
- circa 900 adressen in het landelijk gebied nog geen mogelijkheid hebben van aansluiting op snel internet;
- naar aanleiding van de onderzoeken (nog) geen concrete vervolgacties zijn gedefinieerd.
Overwegende dat:

/

- de provincie Flevoland groeiambities heeft m.b.t. wonen, werken, recreatie en natuur;
- connectiviteit (internet) de functie vervult van een ^sis-nutsvoorziening die in de toekomst in belang zal
groeien; denk in dit kader aan E-government, E-health, E-commerce, E-services en E-education, maar ook in
het licht van herbestemmen (bedrijfs)gebouwen in l;cérnen, op bedrijfsterreinen en op het platteland;
- connectiviteit bijdraagt, door het versterken van digitale inclusie en sociale cohesie, aan het bereiken van
de doelstellingen van de Digitale Agenda van de EU;
- support van overheden nodig lijkt te zijn om ê(lle, met name de zogenaamde onrendabele, gebieden
aangesloten te krijgen op toekomstbestendig^Êreedbandnetwerken (glasvezel);
- een deel van het landelijk gebied snel internet middels een draadloze voorziening kan verkrijgen;
- het niet duidelijk is in hoeverre deze draadloze snel internetvoorziening de gewenste en benodigde
kwaliteit nu en in de toekomst levert.
//
S Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- nog dit jaar een uitvoeringsplan opAe stellen om te komen tot een volledige digitale ontsluiting van
Flevoland;
/'
- met daarbij met een concrete oplossing voor de ontsluiting van de laatste onontsloten adressen, inclusief
kostenplaatje en financieringsmogelijkheden;
- inclusief het onderzoeken van^e vraag in hoeverre er nog een 'een stip aan de (digitale) horizon' is na
volledige (grotendeels draadloze) digitale ontsluiting van het landelijk gebied, dat v^l zeggen in hoeverre
sluiten vraag en aanbod qua gewenste stabiele kwaliteit op elkaar aan (nu en in de toekomst);
- rekening te houden met de'^mogelijkheden fiscaal, van Europese (mede)financieringsbronnen en/of in
samenhang met andere infrastructuurprojecten;
- de financiële consequenties mee te nemen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2021
en gaan over tot de orde^an de dag.

/

Naam initiatiefnemer:

Th.J.G. Vulink (WD), C. Schotman (CDA), S. Simonse (SGP)

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR
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Portijvoof
deDÏören

/

/ Voor
/

Stemverhouding
Totaal
VVD
CDA

Tegen

/
/

SP
/
D66
/
50PLUS
/
PW
/
SGP
/
ChristenÜnie
/
PvdA
/
GroenLinks /
PvdD
/
Senioren+p/evoland

/
De motie/is:

Aangenomen

•

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Staten^ffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•
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Amendement nr.:
(in te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Nota cultuurbeleid 2017-2020

Agendapunt:

9a

Onderwerp Statenvoorstel: Vasstelling Nota cultuurbeleid 2017-2020
Nummer Statenvoorstel:

1981064

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

11 januari 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

^

De tekst van beslispunt (en), zijnde

te vervangen door

3. De nota Cultuurbeleid 2017-Z020: 'Typisch
Flevoland, net even anders" vast te stellen:

3. De nota Cultuurbeleid 2017-2020: Typisch
Flevoland, net even ander" met uitzondering van
de prioriteiten Land Art (pag. 21/22) genoemd
bij de 2^' 4^ en 5^ bullit vast te stellen.

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

•

Het (de) navolgende besl1spunt{en) toe te voegen

Toelichting:
Voorliggend voorstel heeft bij het onderdeel LandArt als doelstelling (pagina 21) dat Flevoland in 2020 breed
bekend is als de Provincie van Landschapskunst. Hier is sinds 1977 d.m.v. landschapskunstwerken vorm en
inhoud aan gegeven.
Het meest recente landschapskunstwerk in 2016 is gerealiseerd en de Provincie beschikt hiermee over 7
landschapskunstwerken. Daarmee hebben wij de meeste landschapskunstwerken (per km2) van Nederland en
is de geformuleerde doelstelling niet afhankelijk van de realisatie of een onderzoek naar de mogelijkheden
van een achtste landschapskunstwerk.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Harold Hofstra (ChristenÜnie) Wout Jansenj^OPlus)Jjgne Joosse (PW)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING
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Het amendement is:

Aldus besloten In

Aangenomen

/
•

'ergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

^

