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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 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, de heer
A. Gijsberts, de heer E.F. Plate, de heer J. de Reus en de heer Th.J.G. Vulink. PW: mevrouw B.
Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer CA. Jansen, de heer J.B. Janssen en
de heer C J . Kok. CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw C J . Schotman, de heer W.R. Bouma, de heer
J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouw C.P.M. de Waal, de heer
H.A. van der Linden, de heer W.F. Muickhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij. D66: mevrouw
M.E.G. Papma, de heer T. Smetsers en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de
heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels. Christenunie: de heer L. Ferdinand, de heer H.J. Hofstra
en de heer R.J. Siepel. 50PLUS: de heer W. Jansen.
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd en de heer J.N.
Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax en mevrouw L. Vestering. Senloren+Flevoland: de 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) en de heer M.A. Rijsberman (D66).
Afwezig:

Mevrouw S. Rotscheid(D66)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
2. Vaststellen agenda
De vergadering staat stil bij het overlijden van Arie Stuivenberg, gedeputeerde
namens de SP in het college.
De voorzitter doet de volgende agendatoelichtingen en -voorstellen.
Mededelingen
Het college zal bij dit agendapunt een toelichting geven over twee geheime
mededelingen:
Gedeputeerde Rijsberman geeft een toelichting over de mededeling 'Voortgang
aanvulling Faunabeheerplan door Faunabeheereenheid Flevoland'.
Gedeputeerde Lodders geeft een toelichting over de mededeling 'Samenwerking
OMALA N.V./Lelystad Airport Buslnesspark met Schiphol Real Estate (SRE)'.
Vragenhalfuurtje
De fractie van Senioren+Flevoland heeft verzocht bij dit agendapunt vragen te
stellen over 'grootscheepse bomenkap rond de A6' naar aanleiding van een
uitzending van Omroep Flevoland.
Benoemingen
ln verband met de beëindiging van het Statenlidmaatschap van de heer (Louwe)
Post wordt als opvolger de heer (Lloyd) Ferdinand benoemd en zal daarvoor
worden beëdigd. De vergadering gaat ermee akkoord de benoeming bij
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acclamatie te doen. Aan het einde van de vergadering wordt afscheid genomen
van de heer (Louwe) Post.

Besluit

Moties vreemd
De fractie van Senioren+Flevoland dient een motie vreemd aan de orde van de
dag in, met het onderwerp 'Energie'. Deze wordt geagendeerd als agendapunt
10.
Conform

3. Mededelingen
De vergadering dient te besluiten tot de bekrachtiging van een geheime
Mededeling 1
mededeling van het college met betrekking tot de 'Voortgang aanvulling
Faunabeheerplan door Faunabeheereenheid Flevoland', bekend gesteld in de LIS
van week 7. De mededeling heeft ter inzage gelegen bij de griffie.
Gedeputeerde Rijsberman licht toe: Op welke gronden het college gemeend
heeft geheimhouding te moeten opleggen, namelijk: de informatie komt uit een
toezichttraject van de Faunabeheereenheid.
Voor welke termijn deze geheimhouding dient te gelden, namelijk: geen
eindtermijn, het is blijvend geheim.
De vergadering bekrachtigt de geheimhouding.
De vergadering dient te besluiten tot de bekrachtiging van een geheime
Mededeling 2
mededeling van het college met betrekking tot de 'Samenwerking OMALA
N.V./Lelystad Airport Buslnesspark met Schiphol Real Estate (SRE)', bekend
gesteld in de LIS van week 7. De mededeling heeft ter inzage gelegen bij de
griffie. Gedeputeerde Lodders licht toe:
Op welke gronden het college gemeend heeft geheimhouding te moeten
opleggen, namelijk: het betreft een samenwerkingsovereenkomst die op 22
maart wordt getekend, deze overeenkomst bevat bedrijfsgevoelige informatie.
Voor welke termijn deze geheimhouding dient te gelden, namelijk:
de mededeling is geheim tot 22 maart (wanneer de overeenkomst ondertekend
wordt), de onderliggende overeenkomst is voor onbepaalde tijd geheim.
De vergadering bekrachtigt de geheimhouding.
4. Vraeenhalfuur
Grootscheepse bomenkap rond de A6
Onderwerp
Gedeputeerde Rijsberman.
Beantwoording
Toezegging
5. Benoemingen
1 De heer L. Ferdinand (Christenunie) toe te laten als vertegenwoordiger van
Ontwerpbesluit:
Provinciale Staten (Christenunie);
voordracht
2 Het burgerlidmaatschap van de heer L. Ferdinand per 22 maart 2017 stop te
zetten.
3 Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 8 februari 2017 te
wijzigen en als gevolg van de nieuwe benoemingen te doen luiden: Commissie
Bestuur: de heer L. Ferdinand, de commissie Economie: R.J. Siepel en L.
Ferdinand, de commissie Ruimte: H.J. Hofstra en de Commissie Duurzaamheid:
de heer H.J. Hofstra;
De commissie geloofsbrieven, mevrouw Verbeek (voorzitter), mw. Boutkan en dhr
Advies
commissie
Gijsberts brengt als volgt verslag uit.
geloofsbrieven
De Commissie uit Provinciale Staten van Flevoland, belast met het onderzoek naar
de geloofsbrieven en andere bij of krachtens de Kieswet gevorderde stukken,
ingezonden door:
De heer Lloyd Ferdinand, wonende te Almere.
overwegende,
dat de heer Ferdinand op 16 maart 2017 benoemd is verklaard tot lid van
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Besluit

Provinciale Staten van Flevoland;
dat zij de bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft
bevonden; dat is gebleken dat de benoemde aan alle in de Provinciewet gestelde
eisen voldoet; adviseert tot toelating als lid van Provinciale Staten van
Flevoland.
Conform

6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 22 maart 2017
Conform
Besluit
7. Vaststellen besluitenlijst van 8 februari 2017
Conform
Besluit
8. Hamerstukken
Verantwoording fractievergoedingen 2015
a.
1. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2e t / m
Dictum
4e kwartaal 2015 vast te stellen
2. De aan de fracties betaalde voorschotten t.b.v. de kwartalen 2 t / m 4 2015
definitief vast te stellen
3.Op grond van de bevindingen van de accountant, van de fractie
Senioren+Flevoland een bedrag van € 18,97 terug te vorderen.
Stemverklaringen PW (voor).
Conform
Besluit
b.
Dictum

Stemverklaringen
Besluit

Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2017 - Reactiebrie f
1 .De bijgevoegde reactiebrief van Provinciale Staten (bijlage 2.) op de
Toezichtbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vast te stellen.
Conform

9. Bespreekstukken
Eerste wijziging Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming
a.
De eerste wijziging van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming
Dictum
Flevoland 2016 vast te stellen.
Toezegging
Amendement A
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit

PvdD - Geldigheidsduur Faunabeheerplan (3 jaar)
40

Amendement B

PvdD -

Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit

40

Technische
wijziging zoals
voorgesteld

Als reactie op de amendementen A en B stelt het college een technische
wijziging voor op het statenvoorstel, namelijk: de geldigheidsduur van het
faunabeheerplan vijf jaar te laten zijn. Ten tijde van het opstellen van de

Verworpen met 4 stemmen voor en 36 stemmen tegen.
Geldigheidsduur Faunabeheerplan (4 jaar met mogelijkheid tot
verlengen met 1 jaar)

Verworpen met 4 stemmen voor en 36 stemmen tegen.
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door college

verordening was sprake van een ontwerp, inmiddels is de genoemde vijf jaar
vervat in de wet en kan de verordening wat betreft het college in
overeenstemming worden gebracht met de w e t .
Ordevoorstel
De fractie SOPlus doet naar aanleiding van dit voorstel van het college een
ordevoorstel om het statenvoorstel in te trekken, op bovengenoemd punt aan te
passen en daarna opnieuw te agenderen. Dit ordevoorstel wordt door de
vergadering niet overgenomen.

Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaring

In plaats daarvan gaat de vergadering akkoord met het in stemming brengen van
het voorstel van het college om het voorstel technisch te wijzigen, zodat het
voorstel luidt conform de wet.
40
Aangenomen met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
-

Oorspronkelijk
statenvoorstel
inclusief
aangenomen
technische
wijziging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

1. De eerste wijziging van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming
Flevoland 2016 vast te stellen.
2. Dat in het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een
geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren heeft.

b.

Vervolgonderzoek Snel internet landelijk gebied Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland
1 .De 6e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen waarbij voor het
vervolgonderzoek 'Snel internet landelijk gebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland'
een bedrag van € 100.000 beschikbaar komt ten laste van de reserve Strategische
Projecten.
40

Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
c.
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

40
Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
50Plus (voor).

Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Opschaling windpark Jaap Rodenburg Almere
1 .In te stemmen met het voornemen van Gedeputeerde Staten tot het aanwijzen
van het projectgebied met plaatsingszones op basis van het projectplan voor het
opschalen van het windpark Jaap Rodenburg.
40
Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
-
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10.Mot1e(s) vreemd aan de orde van de dag
Senioren+ Flevoland - Energie
Motie
1
Ingetrokken
Besluit

11. Sluiting
De vergadering neemt afscheid van de heer (Louwe) Post.
De voorzitter sluit de vergadering om 17:28 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van
StatetQriffiepf ^

Voorzitter,

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

Onderwerp:

Geldigheidsduur faunabeheerplan

Agendapunt:

9a

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

2014967

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

Woensdag 22 maart 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

De tekst van artikel 14, lid 1 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'.

Toelichting: 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:

Het amendement wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

^^^^^^^^

HANDTEKENING

itaiiêraa^t^

Christenunie
^

P A R T U VAM D6 AsBËiD

)SI% omameMmn

l^g ^

Partij voor
de Dieren

•A
Tegen

Voor

Stemverhouding
Totaal

3^

VVD

f

CDA
SP

5

D66

3
i

50PLUS
PW

/

SGP

z

3

Christenunie

3

PvdA
GroenLinks

2

PvdD
Senioren+Flevoland
Het amendement is:

1

-?

—
—

3
/
—

/
3

—
.—

2

—
Aangenomen

/

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
'• •
^
Statengriffier,
A. Kost

^

Verworpen

•

Voorzitter,
L. Verbeek

2X
'

mac^l'

<ZOl^

^
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:

C^^^^^^

(In te vullen door de griffier)

9 Q S ^ Q ^ )
^

Onderwerp:

Geldigheidsduur faunabeheerplan

Agendapunt:

9a

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

2014967

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

Woensdag 22 maart 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Besllspunt(en)

te laten vervallen

K

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

De tekst van artikel 14, lid 1 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 ^psijaren heeft'.
U.er

Toelichting: 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:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

B
^^^^^^

Christenunie
<^

PARTU VAN DE ARBEID

,.17

<SR®B«U;|M

Partij voor
de Dieren

A
Voor

Stemverhouding
Totaal
VVD

-j.

Tegen

4

CDA
SP

S

-

S
3

)

-

)

-

2.

D66
50PLUS
PVV
SGP
Christenunie

5
3
—

-

PvdA

z

GroenLinks
PvdD

—

1

Senioren+Flevoland

1

Het amendement is:

—
Aangenomen

•

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

/

)

Voorzitter,

Verworpen

H2. i r i a c r f

^61^

(2^
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG _
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Energie

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:

22 maart 2017,
Kennis nemend van de advertenties iri o.m. Volkskrant en Trouw van heden
waarin een breed samengestelde eroep van initiatiefnemers het nieuw te
vormen Kabinet oproept een "De^plan" voor een 100% schone energie te
ontwikkelen,

Constaterende dat:
deze oproep spoort met de doelstelling van onze Provincie/
Overwegende dat:

•

Verzoeken het college / ^

Dragen het coll/ge op /

•

publiek adhesie met deze oproep te betuigen

en gaan over tot de orde van de dagJ

Naam initiatiefnemer:

E. Bosh^üijzen, Senioren+Flevoland
/

Handtekening initiatiefnemer:
r

I

Spreken uit

De motie wordt ondersteund door:

Stemverhouding
Totaal

/

Tegen

Voor

/

VVD

/

CDA

/

SP
D66

/
/

50PLUS

/

PVV

/

SGP

/

Christenunie /
PvdA

/

GroenLink/
PvdD

/

Seniorep+Flevoland
/
De motie is:
/

Aangenomen

[•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

