
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
B e s l u i t e n l i j s t PS 

Registratienummer: 

2031334 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 8 februari 2017 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Statengriffier: Mevrouw 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. Vulink. PW: mevrouw I.B. Joosse, heer W. 
Boutkan, heer l.C. van Ginkel, heer CA. 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 W.F. Muickhuijse en heer H. van 
Ravenzwaaij. D66: heer S.J. Kok, heerT. 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 R.J. Siepel. 
50PLÜS: heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en heer S. Miske. SGP: 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 (VVD) en de heer M.A. Rijsberman (D66) 

Afwezig met kennisgeving: 
heer H.A. van der Linden (SP), mevrouw M.E.G. Papma (D66), heer L. Post (CU) en heer J.L. Bogerd 
(SGP). 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter doet de volgende agendatoelichtingen en -voorstellen.  

Mededelingen 
Gedeputeerde Rijsberman geeft een toelichting over een geheime mededeling. 
Het betreft de mededeling ' Addendum le fase Marker Wadden' . 
Gedeputeerde Lodders heeft een mededeling over de planning Omgevingsvisie. 

Vragenhalfuurtje 

Er zijn geen vragen aangemeld. Agendapunt vier kan daarmee vervallen.  

Benoemingen 
Mevrouw Boutkan van de PW keert terug. Het Statenvoorstel benoemingen 
wijzigt de samenstelling van een aantal commissies. Dit gebeurt bij acclamatie. 
E-petities en Initiatiefvoorstel 'Richtinggevende uitspraken beleidskader beheer  
Oostvaardersplassen', agendapunt 9a 
Agendapunt 9a is een gecombineerd agendapunt. Eerst worden de twee E-
petities besproken, en daarna het initiatiefvoorstel van WD en SGP. 
Beide petities zijn door tussenkomst van de griffie gecontroleerd. 
Hierbij is geconstateerd dat deze voldoen aan de voorwaarden uit het Reglement 
van Orde. Indieners van de petities krijgen conform het reglement een termijn 
van vijf minuten voor het geven van een toelichting. Aansluitend mogen de 
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staten informatieve vragen stellen en is gelegenheid voor het beantwoorden van 
deze vragen. 

Moties vreemd aan de orde van de dag 
Er zijn geen fracties die bij dit agendapunt een motie wensen in te dienen. 

Besluit Conform 

3. Mededelingen 
Geheime mededeling 
Bekrachtiging van een mededeling van het college t.a.v. 'Addendum le fase 
Marker Wadden', zoals vermeld op de LIS van week 2 (HB 2010031) (grondslag 
artikel 52 lid 2 RvO) 

Gedeputeerde Rijsberman licht toe dat de geheimhouding is opgelegd ter 
bescherming van bedrijfsbelangen. Het college verwacht dat komende zomer de 
financiering duidelijk wordt, waarmede de geheimhouding kan worden 
opgeheven. Dit moment zal actief worden gecommuniceerd. 

Omgevingsvisie 
Gedeputeerde Lodders doet een mededeling over een activiteit in het kader van 
de planning omgevingsvisie, de zogenaamde 'Statenspecial' op 29 maart en roept 
alle statenleden op hieraan deel te nemen. 

Besluit De geheimhouding wordt bekrachtigd. 

4. Vragenhalfuurtje 
N.V.T. 

5. Benoemingen 
Dictum 1 .De benoeming van de heer Y. Wagenaar als burgerlid vanaf 22 februari 2017 

in te trekken alsmede zijn lidmaatschap van de Statencommissie Economie; 
2. De heer l.C. van Ginkel te benoemen als burgerlid vanaf 22 februari 2017; 
3. Uw eerdere besluit tot samenstelling van de Statencommissie Economie voor 

de fractie van de PW vanaf 22 februari 2017 te wijzigen en te doen luiden: de 
heer C.J. Kok; 

4. Uw eerdere besluit tot samenstelling van de Statencommissie Duurzaamheid 
voor de fractie van de PVV vanaf 22 februari 2017 te wijzigen en te doen 
luiden: mevrouw B. Boutkan; 

Besluit Conform bij acclamatie 

6. Vaststellen Lijst van ingekomen Stukken van 8 februari 2017 
Besluit Conform 

7. Vaststellen besluitenlijst van 11 januari 2017 
Besluit Conform 

8. Hamerstukken 
0. Stimuleren ontwikkelingskansen economie en duurzaamheid Amsterdam Lelystad 

Airport 
Dictum De 5e begrotingswijziging 2017 vast te stellen waarmee een bedrag met de 

maximale hoogte van € 550.000 van bestaande middelen Zuiderzeelijn direct 
beschikbaar wordt om initiatieven te stimuleren die leiden tot vergroting van de 
mate van duurzaamheid van de luchthaven en versterking van de economische 
netwerkvorming. 
GS te mandateren om de criteria voor inzet van deze middelen verder uit te 
werken. 

Besluit Conform 
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9. Bespreekstukken 
Oostvaardersplassen: tweetal e-petities en Initiatiefvoorstel  
'Richtinggevende uitspraken beleidskader beheer Oostvaardersplassen' 

Dictum 1 E petities: 
1. De Elektronische-petities 'Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en 

schiettent' en 'Laat de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet 
verhongeren', gelet op het voldaan zijn aan de criteria en vereisten van 
geldigheid voor toelating zoals in het Reglement van Orde van Provinciale 
Staten 2015 geformuleerd, bij het vaststellen van de conceptagenda 
rechtstreeks te agenderen voor uw Statenvergadering van 8 februari; 

2. De petitionarissen voor de behandeling van het voorstel door Provinciale Staten 
(PS) gelegenheid te geven hun initiatief mondeling nader toe te lichten in 
Provinciale Staten en hun, conform de spreektijd in de Statencommissie, 
daarvoor 5 minuten te verstrekken; 

3.In te stemmen met het procedurevoorstel van uw voorzitter om deze 
initiatieven inhoudelijk te betrekken bij de vervolgstap in de besluitvorming 
over het initiatiefvoorstel 'Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen' op 8 februari in Provinciale Staten wanneer het 
Statenvoorstel als bespreekstuk ter besluitvorming voorligt; 

4.De initiatiefnemers van het Statenvoorstel te verzoeken tijdens de bespreking 
op 8 februari in Provinciale Staten te komen met een reactie op de 
voorliggende E- Petities. 

Besluit Conform 

Dictum 2 Initiatiefvoorstel: 
I. De volgende richtinggevende uitspraken voor het beheer van 
Oostvaardersplassen (OVP) vast te stellen, waarbij als primaire hoofddoelstelling 
geldt dat de Oostvaardersplassen een vogelnatuurreservaat zijn. 
De te nemen beheersmaatregelen staan allen ten dienste van deze 
hoofddoelstelling. 
a) Het beheer moet de Natura 2000 doelstellingen tenminste positief 
ondersteunen c.q. bevorderen en in elk geval niet hinderen of teniet doen. Het 
centraal stellen van de Natura 2000 doelstellingen betekent dat de grote grazers 
daarbij mogelijk ondersteunend zijn en de omvang van de kudde daarvan geen 
doel op zich is. Een eventuele afname van het aantal grote grazers kan het 
gevolg zijn. 
b) Het beheer van het OVP gebied moet zijn afgestemd op het beleid van het 
nieuw op te richten Nationale Park Nieuw Land. 
c) Het beheer moet leiden tot een toeristisch aantrekkelijk natuurgebied met 
een flora die behoort bij een polderlandschap, passend bij de natuurdoelenkaart 
en de doelstellingen van Natura 2000. Dit geldt niet alleen voor een klein 
gedeelte maar het hele gebied moet een etalagegebied zijn. Ook de fauna moet 
zo veel mogelijk in evenwicht zijn met de ecologische draagkracht van het 
gebied. 
d) Het gebied zal zoveel als mogelijk opengesteld moeten zijn. Het beheer is 
gericht op bezoekmogelijkheden gedurende praktisch het hele jaar door 
opengesteld gebied. Meer en betere wandel- en fietsroutes moeten tot stand 
komen. De ingangen die zijn voorgesteld moeten in verbinding staan met elkaar 
en dusdanig gepland dat de flora en fauna (o.a. de grote grazers) ook zijn/haar 
rustpunten hebben maar op niet al te grote afstanden zichtbaar moet zijn. 
e) Het beheer dient rekening te houden met de huidige gebiedsgrootte. In 2006  
en 2010 heeft de ICMOII commissie voorstellen gedaan om het dierenwelzijn in  
de OVP te bevorderen. De voorgestelde forse gebiedsuitbreiding voor alle grazers  
is niet uitgevoerd en dit heeft consequenties voor het beheer. Dit dient in beeld  
te worden gebracht en zal leiden tot heroverweging van de ICMO-ll-maatregelen 
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die daaraan gekoppeld zijn. 
f)Bij het beheer wordt rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding 
van de luchthaven Lelystad. 
II. De richtinggevende uitspraken voor het beleidskader worden door 
Gedeputeerde Staten, voor zover het Europees en Nationaal beleid en 
regelgeving hiervoor ruimte bieden, gehanteerd bij de uitvoering van haar taken 
én bij de uitoefening van haar bevoegdheden. 
III. Gedeputeerde Staten stellen een begeleidingscommissie in die de provincie in 
haar werkzaamheden begeleidt om te komen tot een nieuw beleidskader, o.a. 
om de in dit voorstel aangegeven richtinggevende uitspraken nader in te vullen 
en aan te scherpen opdat SBB kan komen tot een aangepast beheersplan dat door 
PS toetsbaar is aan het vast te stellen beleidskader. Met deze commissie wordt 
tevens invulling gegeven aan de zogenaamde "review", zoals bedoeld in de 
overdrachtsovereenkomst. 
IV. Gedeputeerde Staten te verzoeken uiterlijk juni 2017 met een voorstel te 
komen inzake de uitwerking van dit initiatiefvoorstel inclusief tijdspad waarop 
de op korte termijn in te stellen commissie haar rapport gereed dient te hebben. 
V. Gedeputeerde staten te verzoeken om jaarlijks voor 1 augustus over de 
voortgang van het gevoerde beheer in de OVP te rapporteren. 

Toezegging 

Amendement A PvdA, GroenLinks en PvdD - Vervallen van de bijlage 'contouren van de koers' 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen PvdA (voor), GroenLinks (voor). 
Besluit Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 

Amendement B PvdD - Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen PvdA: (tegen), GroenLinks (voor). 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 33 stemmen tegen. 

Motie 1 CDA - 'Instellen interne begeleidingscommissie PS' 
Dictum Dragen het college op: 

- het proces van besluitvorming in PS af te stemmen met een interne 
begeleidingscommissie, bestaande uit leden van provinciale Staten; 

- zorg te dragen voor faciliteiten voor het functioneren van deze commissie 
Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen VVD (voor), PVV(voor, m.u.v. 3̂  constatering en 4^ overweging), PvdA (tegen), 
GroenLinks (tegen), Senioren+Flevoland (voor). 

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

Motie 2 PvdD- 'Onderzoek natuurverbinding Oostvaardersplassen' 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen WD (tegen), PW (tegen), PvdA (tegen), GroenLinks (tegen), Senioren+Flevoland 
(tegen). 

Besluit Verworpen met 2 stemmen voor en 35 stemmen tegen 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit op 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

Stemverklaringen PW(voor met uitzondering van beslispunten la , 1b, 1c, le , 2, 3, 4 plus bijlage) 

b. Regioplan Windenergie en Partiele herziening Omgevingsplan voor 
windenergie: reactie op de gezamenlijke brief van de gemeenten Dronten, 
Lelystad en Zeewolde over amendementen 

Dictum In te stemmen met de bijgevoegde reactie op de gezamenlijke brief van de 
gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde over de amendementen bij het 
Regioplan Windenergie en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor 
Windenergie. 

Toezegging -

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit op 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 27 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

Stemverklaringen -

lO.Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van ^ iWit>r'J . 
Statengrirfier, Voorzi 

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 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

nr.: (j) 2jO>5{f\ Motie 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: 

Agendapunt: 4ft 
Onderwerp statenvoorstel: n . ; e K r i t ^ ^ Q ^ O Q j J > ( ^ U u S^ M G J J ^ g l f e A 0 \ J P 

Nummer Statenvoorstel: 2 , 0 < (? S~'^ ( 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 

Constaterende dat: 
- de Provincie Flevoland met ingang van 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid heeft overgedragen gekregen 
van het rijk voor het dierenwelzijn van de grote grazers in Oostvaardersplassen; 
- de Provincie Flevoland met ingang van 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid heeft overgedragen gekregen 
van het rijk voor het beheer van de natuur; 
- de Provincie Flevoland de ambitie heeft om in de provincie een Nationaal Park te ontwikkelen van 
internationale allure; 
- er een Initiatiefvoorstel ligt 'Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen; 
- dit Initiatiefvoorstel het college vraagt om uiterlijk juni 2017 te komen met een voorstel inzake de 
uitwerking en jaarlijks voor 1 augustus over de voortgang van het gevoerde beheer te rapporteren; 

Overwegende dat: 

- het maatschappelijk belang hoog is; 
- het proces zorgvuldig gevoerd dient te worden; 
- de betrokkenheid van PS bij het proces van groot belang is; 
- PS goede ervaringen heeft met het werken met een begeleidingscommissie voor het proces in geval van 
complexe dossiers, bijv. bij Nieuwe Natuur; 
- PS een begeleidingscommissie wil samenstellen ter ondersteuning van de organisatie van het proces van 
besluitvorming voor Oostvaardersplassen; 

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

- het proces van besluitvorming in PS af te stemmen met een interne begeleidingscommissie, bestaande)HÜ 
leden van provinciale staten; 

- zorg te dragen voor faciliteiten voor het functioneren van deze commissie; 

en gaan over tot de orde van de dag 

~1 cL yf 

Naam initiatiefnerryef :^-,M. Luyer (CDA) ^ 1 2X ^ ^^(LrCv(5^-'^^'^^'''0 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ 

SP. 
D66 

PUTI] VOOR OE VRIJHEID 

S ^ P 

Christenunie 

I PARTIJ VAN DE ARBEID 

/ ZBinoErasaBSST 

O PaiHj voor 
de Dieren 

NAAM ONDERTEKENAAR 

OJ/inL 

(p 
HANDTEKENI 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD -n 7 
CDA ^ 5 —• SP y — 
D66 ^ — 
50PLUS / 1 
P W / 6 —-
SGP / 1 
Christenunie 2* 
PvdA \ — 
GroenLinks 2 —. 

•—̂ • 
P 

PvdD Z 

•— 
2 

Senioren+Flevoland / / 

De motie is: Aangenomen Verworpen • 

Aldus beslaten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier/ y / / Voorzitter, 
A. Kost / / / / / / L. Verbeék 
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i l 
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr . : 

(In te vullen door\lg_gmfier) 

Onderwerp: Onderzoek natuurverbinding OVP 

Agendapunt: 9a 

Onderwerp Statenvoorstel: Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen 

Nummer Statenvoorstel: 2016541 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 

Constaterende dat: 
- Provinciale Staten op 7 december 2016 de Partiële herziening Omgevingsplan 2006 - onderdeel natuur 
hebben vastgesteld, waarin staat: "De robuustheid, samenhang, specifieke kv\/aliteiten en beleefbaarheid zijn 
in een deel van het netwerk nog te gering. De ambitie van de provincie is om het volledige Natuurnetwerk 
inclusief de Natura 2000 gebieden zo in te richten dat die voldoet aan de opgaven vanuit de Europese Unie en 
voldoende draagkracht heeft voor recreatie en andere maatschappelijke functies."; 

Overwegende dat: 

- Het Oostvaardersplassengebied afgesloten is; 
- De BAC adviseert de mogelijkheid voor ontsluiting van de Oostvaardersplassen open te houden, zodat bij zich 
wijzigende omstandigheden de discussie hierover opnieuw kan worden gevoerd; 

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

om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een sluitend netwerk en grote biodiversiteit van het 
geheel van de al aanwezige natuur 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) 

Handtekening init iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

ŝ̂p §^ 

501 

^^^^^^^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ S#M(«Kn»it«w 

ChristenUnie 

^ PARTSj VAN DE AsaEfO 

& ^ j k PsrtiJ voor 
de Dieren 

Stemverhouding 
^7 

Voor Tegen 
Totaal ^7 
VVD — f 
CDA s — 
SP — 
D66 — 
50PLUS / - ; 
PW i - /> 
SGP / — / 
ChristenUnie 2 
PvdA — 
GroenLinks — 
PvdD 2 1 
Senioren-i-Flevoland 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
StatengnlYfier, / Voorzitter, 
A. Kost// / / / / L.Verbeek 
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AMENDEMENT •••I Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

.... (f^ Amendement 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Vervallen van de bijlage 'contouren van de koers' 

Agendapunt: 9^ a 

Onderwerp Statenvoorstel: Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen 

Nummer Statenvoorstel: 2016541 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op woensdag 8 februari 2017 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

VI 'de bijlage 'contouren voor de koers' geen onderdeel te laten uitmaken van het initiatiefvoorstel 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: Peter Pels (Partij van de Arbeid), Simon ^ i ^ e (GroenLinks) en Leonie Vestering  
(Partij voor de Dieren) 

Handtekening init iatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^^^^^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ to«(anMtn!« 

ChristenUnie 

PARTrj VAN DE AeSEiD 

'C.M/lislu^ 
Partij voor 

Si^-S'de Dieren L. UfsipnrYj 
1 

Stemverhouding 
Totaal i ^ 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal i ^ iO 2? 
VVD ~2 — =7 
CDA 5 — 5 
SP ^ H 
D66 3 — 
50PLUS ƒ — 

PW l — 
SGP / - / 
ChristenUnie 2 - z 
PvdA ^ 3 — 
GroenLinks ? ? — 
PvdD ^ 2 -
Senioren+Flevoland / '— 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen J § 

Aldus beslote 
Statengriffij 
A. Kost 

re vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr. : 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen 

Agendapunt: 9a 

Onderwerp Statenvoorstel: Oostvaardersplassen: e-petities en Initiatiefvoorstel 'Faunabeheer 
Oostvaardersplassen' 

Nummer Statenvoorstel: 2024254 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op woensdag 8 februari 2017 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

1.1. g) In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Het doden van dieren in 
het wild is een uiterst middel dat alleen acceptabel is wanneer het dier onnodig en ondraaglijk li jdt of omdat 
het dier gevaarlijk is of bedreigend is voor de volksgezondheid en openbare veiligheid en doden de enige 
effectieve weg is. Afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen wordt niet toegestaan. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) 

Handtekening init iat iefnemer 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

ChristenUnie 

PARTIJ VAN ARBE!D 

fi^^ Partij voor 
de Dieren L Oes Vee.\ r^o^ ^ 

>~ > c.— V — . 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA ^ 1 SP «7 -
D66 ^ 
50PLUS / — ; 
P W ^ -
SGP / - / 
ChristenUnie ^ - ? 
PvdA ^ — 3. 
GroenLinks 2 — 
PvdD l —. 
Senioren-i-Flevoland \ 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloten 

Statengriffiei 

are vergadering van Provinciale Staten van ^ ^^^'^V'^Ó -i^O^^ 
Voorzitter, 
L. Verbeek 


