PROVI NCI E FLEVOLAN D

Besluitenlijst PS
Registratienummer:
2062455

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 12 april 2017
Aanvi^ezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
staténgriffier: 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 C A . 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. Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij. D66: mevrouw
M.E.G. Papma, mevrouw S. Rötscheid, de heer T. Smetsers en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: 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. 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.
Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen.
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA) en de heer M.A. Rijsberman (D66).
Afv^ezig met kennisgeving

mevrouw R. Azarkan (PvdA) en de heer W. Jansen (SOPLUS)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Ordevoorstel
Naar aanleiding van een ordevoorstel van de fractie PW, besluit de vergadering
agendapunt 8b: 'Ontwerp Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012', te verdagen naar een volgende PS vergadering.

Besluit

Vragenhalfuurtje
De fractie van de PvdA heeft aangegeven vragen te willen stellen over 'overslag
op locatie Vijfhoek recycling'.
Conform

3. Mededelingen
Vervolg Statenconferentie
De voorzitter herinnert eraan dat na de Statenvergadering nog een bijeenkomst
gepland staat in de Rietkerkzaal, voor het vervolg op de Statenconferentie.
Statenvoorstel verordening wet natuurbescherming
Gedeputeerde Rijsberman biedt excuses aan voor een omissie in een
Statenvoorstel dat in de vorige statenvergadering is behandeld, waarbij bepaalde
bevoegdheden aan het college zijn gemandateerd. Het betreft bijlage 3 bij de
'Eerste wijziging verordening uitvoering wet natuurbescherming' . Bij de
behandeling werd uitgegaan van het wijzigen van slechts één diersoort. Kort na
de statenvergadering werd duidelijk dat de lijst met diersoorten langer is.
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Reeds in de Statenvergadering was gediscussieerd of de lijst niet meteen bij het
voorstel had gemoeten. Gedeputeerde geeft aan inmiddels dit standpunt te
delen. In het college is inmiddels besloten de lijst diersoorten aan te passen.
Deze lijst had bij het oorspronkelijke voorstel moeten zitten zodat hierover in
Provinciale Staten gediscussieerd kon worden. De exacte lijst met diersoorten
zal worden aangeboden voor de komende 'lijst ingekomen stukken'(LIS).
4. Vragenhalfuur
Onderwerp
Overslag op locatie Vijfhoek recycling
Beantwoording
Gedeputeerde Rijsberman
Toezeggingen
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 12 april 2017
Conform
Besluit
6. Vaststellen besluitenlijst van 22 maart 2017
Besluit
Conform
7. Hamerstukken
0.

Dictum

Stemverklaring
Besluit

Lidmaatschap CPMR (wensen en bedenicingen)
1. Geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen van
het college van Gedeputeerde Staten om lid te worden van het Europese netwerk
Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR
PW (voor, met kanttekeningen), PvdD (tegen)
Conform

8. Bespreekstukken
100 Jaar Zuiderzeewet
1. In te stemmen met het voorstel voor de viering van 100 Jaar Zuiderzeewet in
Dictum
gezamenlijkheid met medeoverheden en organisaties binnen en buiten de
provincie Flevoland met als pijlers:
- markeren van 100 Jaar Zuiderzeewet met (inter)nationaal aansprekende
hoogtepunten;
- verdiepen van de verworvenheden van de Zuiderzeewet met thematische
congressen en bijeenkomsten;
- feest voor Flevoland met lokale en provinciale initiatieven;
- uitdragen van 100 Jaar Zuiderzeewet met PR, marketing, promotie en
communicatie.
2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, tot aan de integrale afweging bij
de Perspectiefnota 2017-2021, de uitwerking van de viering nader ter hand te
nemen, zonder daarbij (bestuurlijke of financiële) verplichtingen aan te gaan.
Toezegging
39
Aantal
aanwezigen per
stemming
Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Besluit
Stemverklaringen PW - Motie van treurnis
Motie 1
39
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen Verworpen met 6 stemmen voor en 33 stemmen tegen
Besluit
0.
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b.
Besluit
c.
Dictum
Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Ontwerp Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012
Verdaagd naar een volgende vergadering
Statenvoorstel afdoening moties
De moties voorkomend op de lijst af te voeren moties, met de nummers: Dl 2,
Dl 5, E5, als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties af te voeren.
39

Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen
GroenLinks (voor, met kanttekening)
PvdA (voor, met kanttekening)

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.50 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffie/7
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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

