PROVINCIE FLEVOLAND

B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
2073359

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 10 mei 2017

Aanwezig:

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

W D : mevrouw M.E.H. Broen (aanwezig vanaf 15.38 uur), 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
en de heer J.B. Janssen. CDA: mevrouw M. Luyer (aanwezig vanaf 16.30 uur, derhalve bij stemming
over de heer Meijer nog niet aanwezig), mevrouw C J . Schotman, de heer W.R. Bouma (aanwezig
vanaf 15.36 uur), 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 en de heer W.F. Mulckhuijse.
D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rötscheid, 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.
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd (aanwezig vanaf
15.38 uur) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (aanwezig vanaf 15.37 uur) 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), de heer J. Lodders (WD), de heer A.M. Meijer (SP) en de heer M.A.
Rijsberman (D66).
Afwezig met kennisgeving

De heer W. Jansen (50 PLUS), de heer H. van Ravenzwaaij (SP) en de heer C J . Kok (PW)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen en Vragen halfuurtje
Er zijn geen mededelingen of vragen voor het vragenhalfuurtje.

Besluit

Benoemingen
Agendapunt 6 behelst de stemming tot benoeming van de nieuwe gedeputeerde,
de heer (Ad) A.M. Meijer van de SP. Nu het een 'benoeming van personen'
betreft, is conform de Provinciewet voorzien in stemmen met stembriefjes.
Toelichting t.a.v. de Perspectief nota 2017-2021
Bij het indienen van technische vragen constateerde de fractie van de PvdD dat
er mogelijk een fout zat in de Perspectiefnota. In de beantwoording van deze
technische vragen heeft het college dit bevestigd en toegelicht waar de fout in
zat, namelijk in de tabel op blz. 19 van de Perspectiefnota. Hier stond onder
"A1; Economische Ontwikkelingen; Kornwerderzand" in 2017 abusievelijk een
bedrag opgenomen van € 0,1 min., terwijl dit bedrag ook al in diezelfde tabel
onder "A2" vermeld stond. De fout is hersteld in het stuk zoals dat vanavond
voorligt.
Conform
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3. Mededelingen
Geen
4. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 10 mei 2017
Besluit
Conform
5. Benoeming gedeputeerde
1. De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie
Dictum
Flevoland per 10 mei 2017: de heer A. M. Meijer met een volledige functie;
2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken, ter zake van de uitvoering
van het gestelde onder 1, de nodige nadere rechtspositionele besluiten te
nemen.
3. Aan de voor benoeming voorgedragen gedeputeerde Meijer ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de provincie Flevoland met
ingang van 10 mei 2017 tot en met 9 mei 2018.
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de volgende procedure:
Procedurea) Verslag commissie benoembaarheid gedeputeerde
voorstel
b) Schriftelijke stemming eerste beslispunt, reguliere stemming beslispunt 2 en 3
c) Tellen door commissie van stemopneming
d) Uitslag en aannemen benoeming
e) lnstallatie
Conform voorstel van de voorzitter
Besluit
De commissie benoembaarheid gedeputeerde bestond uit de statenleden:
Verslag
Rötscheid (D66), De Reus (VVD), Jansen (PW) en Miske (GL).
commissie
benoembaarheid De voorzitter, mevrouw Rötscheid, heeft de conclusies van de commissie
verwoord.
gedeputeerde
Zij geeft aan dat de commissie in de middag heeft vergaderd in aanwezigheid
van de Commissaris van de Koning. Daarbij heeft de commissie de bevindingen
meegenomen welke zijn voortgevloeid uit de 'risicoanalyse integriteit' die de
Commissaris van de Koning heeft uitgevoerd.
De commissie heeft daarbij kennis genomen van de brief van de Commissaris van
de Koning en zijn toelichting daarbij. Deze brief is daarna ook beschikbaar
gesteld aan uw Staten. De conclusie van de brief is dat er geen beletselen zijn
gebleken om tot benoeming tot lid van het college van GS van de provincie
Flevoland over te gaan.
De commissie heeft zelf ook kennis genomen van de wettelijk vereiste
documenten. Daarbij is ook het CV van de kandidaat-gedeputeerde in het
onderzoek betrokken. De commissie is gebleken dat er geen voorzienbare
integriteitsrisico's aanwezig zijn ten aanzien van de benoembaarheid van de
kandidaat gedeputeerde. De conclusie van de commissie is dan ook gebaseerd op
het geheel van deze genoemde documenten en het gesprek daarover in de
commissie.
Op één punt na zijn de commissie geen bezwaren gebleken tegen de benoeming
van de heer Meijer. Op grond van artikel 35b van de Provinciewet dienen
gedeputeerden ingezetene te zijn van de provincie waarin zij het ambt van
gedeputeerde vervullen. De heer Meijer woont in de gemeente Amersfoort en is
daarmee ingezetene van de provincie Utrecht. Inzake de benoembaarheidseis
van woonplaats van betrokkene is daarmee niet voldaan.
Op basis van hetzelfde artikel kan een ontheffing worden verleend van het
woonplaatsvereiste. Het is aan uw staten te bepalen of daarvoor voorlopige
dispensatie wordt verleend.
De heer Meijer heeft ons aangegeven niet bereid te zijn te willen verhuizen naar
de provincie Flevoland. De meerderheid van de commissie adviseert uw staten
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een ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen.

Beslispunt 1
Aantal
aanwezigen
schriftelijke
stemming
Besluit
Beslispunt 2+3
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Eindconclusie
De unanieme eindconclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid
kandidaat gedeputeerde is dat op één punt na - het vereiste van ingezetenschap
-geen feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel vormen
voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat als gedeputeerde van de
provincie Flevoland. Zij acht de kandidaat benoembaar voor de functie van
gedeputeerde. De meerderheid van de commissie stelt aan uw Staten voor de
ontheffing van het woonplaatsvereiste gedeputeerde in behandeling te nemen.
De voorzitter verklaart dat 37 statenleden aanwezig zijn.

Aangenomen met 30 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 blanco stem.
37

Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen
PW t.a.v. beslispunt 3: tegen

6. Bespreekstukken
Perspectiefnota
Dictum
1 De Perspectief nota 2017-2021 als leidraad te hanteren voor de opstelling van
de Programmabegroting 2018;
In te stemmen met dat de geaccordeerde begrotingsvoorstellen voor 2017 via
een mandaatbegrotingswijziging worden afgehandeld;
3. De navolgende kredieten voor 2017 beschikbaar te stellen:
•verhoging krediet investeringen landwegen: + € 278.000
• aanschaf vaartuigen: + € 190.000
•verduurzaming provinciale gebouwen: + € 760.000
In te stemmen met de in de Perspectiefnota 2017-2021 op pagina 17 onder l.
voorgestelde aanpassingen met betrekking tot het beleid inzake
risicomanagement;
5. Het Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 vast te stellen.
Gedeputeerde Appelman:
Toezegging
-De gedeputeerde geeft aan dat hij in de integrale commissie reeds heeft
toegezegd de aanpassingen in het risicomanagementbeleid beeldvormend te
agenderen.
-De gedeputeerde zegt ten aanzien van de spoorwegverbinding Flevokust toe dat
het college nog eens zal kijken welke investering een dergelijke spoorlijn zou
vragen.
Gedeputeerde Lodders:
-De gedeputeerde zegt toe dat na de zomer een beeldvormende ronde
plaatsvindt over kavelruil, in navolging op de eerdere stappen die over kavelruil
zijn gezet en waarover in een recente mededeling Provinciale Staten is
geïnformeerd.
-De gedeputeerde herhaalt de toezegging uit de integrale commissie t.a.v. de
energieagenda, namelijk dat deze agenda in het derde kwartaal komt. Dit zal
geen verdere vertraging oplopen, bovendien is dan de PM post ingevuld.
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De heer Verbeek
-Naar aanleiding van de ingediende moties op het gebied klimaatneutraal
provinciehuis/ verduurzaming provinciale daken doet de heer Verbeek een
voorwaardelijke toezegging in de vorm van een aanbod voor agendering in de
commissie bestuur.
Het verzoek is daarbij deze moties niet in te dienen, zodat eerst in
gezamenlijkheid een gesprek kan worden gevoerd in de commissie over het
gewenste ambitieniveau.
Ter voorbereiding hierop kan een inventarisatie worden opgesteld van hetgeen
reeds gebeurt op dit gebied. Hierop kunnen de staten aangeven welke
aanvullende voorstellen zij wenst te doen en kan besluitvorming over eventueel
benodigde budgetten bij de begroting plaatsvinden.
Eén van de moties (verduurzaming provinciale daken) is hierop ingetrokken. De
tweede motie (klimaatneutraal provinciehuis) is wel in stemming gebracht (en
daarbij niet aangenomen).
Daarmee is de grondslag voor de door de heer Verbeek gedane toezegging komen
te vervallen.
• Naar aanleiding van de ingediende motie 'besturen met mededelingen' zegt de
heer Verbeek toe hierover met organisatie, college en staten in gesprek te gaan
en hiertoe met een notitie te komen in de commissie bestuur.
Amendement A
Dictum
Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit
Amendement B
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit
Dictum
Statenvoorstel
na aangenomen
amendementen

WD, CDA, SP, D66, PVV, SGP en Christenunie - Verbreding sluizencomplex
Kornwerderzand
-Additioneel € 1.000.000 vrij te maken
37

PvdA: voor
Aangenomen met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen
CDA, SP en PvdA - Krachtige samenleving
- € 1,5 miljoen euro te reserveren voor het perspectief 'Krachtige samenleving',
onderdeel van de Omgevingsvisie
- Dit bedrag samen te stellen uit de eventuele vrijval van middelen transitie
Jeugdzorg en vanuit de incidentiele vrije ruimte binnen de reserves
37

PvdD: voor, D66: voor, WD: voor
Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen
1. De Perspectiefnota 2017-2021 als leidraad te hanteren voor de opstelling van
de Programmabegroting 2018;
2. In te stemmen met dat de geaccordeerde begrotingsvoorstellen voor 2017 via
een mandaatbegrotingswijziging worden afgehandeld;
3. De navolgende kredieten voor 2017 beschikbaar te stellen:
•verhoging krediet investeringen landwegen: + € 278.000
•aanschaf vaartuigen: + € 190.000
•verduurzaming provinciale gebouwen: + € 760.000
4. In te stemmen met de in de Perspectiefnota 2017-2021 op pagina 17 onder 1.
voorgestelde aanpassingen met betrekking tot het beleid inzake
risicomanagement;
5. Het Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 vast te stellen;
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Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit inclusief
aangenomen
amendementen
Stemverklaringen

6. Additioneel € 1,0 min. vrij te maken voor verbreding sluizencomplex
Kornwerderzand
7. € 1,5 min. te reserveren voor het perspectief 'Krachtige samenleving',
onderdeel van de Omgevingsvisie;
8. Het onder beslispunt 7. genoemde bedrag samen te stellen uit de eventuele
vrijval van middelen transitie jeugdzorg en vanuit de incidentiele vrije ruimte
binnen de reserves.
37

Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen
-

Motie 1
PW-Per direct stopzetten financiering Floriade
Aantal
37
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen PvdA: tegen, WD: tegen
Besluit
Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen
Motie 2
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit

PW-Smart Mobility
37

PvdA: tegen, VVD: tegen
Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen

Motie 3
PVV-Energietransitie
37
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen Senioren+Flevoland: tegen, PvdA: tegen, WD: tegen
Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen
Besluit
PW-3% extra budget voor economische activiteiten t / m 2019
Motie 4
37
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen Christenunie: voor, VVD: tegen
Verworpen met 8 stemmen voor en 29 stemmen tegen
Besluit
Motie 5
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit

PW-Geen behoefte aan Oostvaarderwold 2.0
37

PvdD: tegen, CDA: tegen, PvdA: tegen, WD: tegen
Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen
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Motie 6
PW-Opcenten MRB
Aantal
37
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen Senioren+Flevoland: tegen, PvdD: tegen, PvdA: tegen, WD: tegen
Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen
Besluit
Motie 7
Besluit

PvdA-Krachtige samenleving
Ingetrokken

Motie 8
PvdA-Effectiviteit Bestuur
Aantal
37
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen Senioren+Flevoland: voor, PvdD: voor, D66: tegen, CDA: tegen, PvdA: voor
Verworpen met 12 stemmen voor en 25 stemmen tegen
Besluit
GroenLinks en PvdD-Klimaatneutraal provinciehuis
Motie 9
37
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen D66: voor, SP: tegen, CDA: tegen, PvdA: voor
Verworpen met 14 stemmen voor en 23 stemmen tegen
Besluit
PvdD-Bescherming intrinsieke waarde natuur
Motie 10
37
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen Senioren+Flevoland: voor, PvdA: voor, WD: tegen
Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen
Besluit
Motie 11
Besluit

SGP-Besturen met mededelingen
Ingetrokken

Motie 12
Besluit

SGP-Verduurzaming provinciale daken
Ingetrokken

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur.
Vastge;
Statei

ering van Provinciale Staten van

uni JLo

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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AMENDEMENT
Artikel 26 van Reslement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

>fcM

Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Verbreding sluizencomplex Kornwerderzand

Onderwerp:

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

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

10 mei 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

-Additioneel € 1.000.000 vrij te maken

toelichting:
Constaterende dat:
- De verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand van groot belang is voor de Flevolandse
Havenontwikkeling en economische ontwikkeling van (Noord) Flevoland.
Overwegende dat:
- De realisatie van deze verbreding afhangt van de financiering door meerdere overheden.
- Meerdere provincies (Friesland, Overijssel en Flevoland) gezamenlijk bereid moeten zijn ( voor 1-7-2017) om
bij te dragen d.m.v. cofinanciering Eu subsidie regeling benoemen.

en gaan over tot de orde van de dag

Naam initiatiefnemer:

J>

Handtekening initiatiefnemer

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

W W

'^^^^^^
MiRrijVUOKOEVItIJHEfO

Christenunie
PARTIJ VAN DE ARBEID

s ' i CBKMWi

,

Partij voor
de Dieren

4
.•.-.-•^^SH--

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

2

VVD
CDA
SP

5

5

<|

D66
SOPLUS

—

PVV

5
2

SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks
PvdD

3
2
2

^5
2
3
=^

e
-

Senioren+Flevoland
Het amendement is:

Aldus besloten i j de

Verworpen

Aangenomen

jbare vergadering van Provinciale Staten van

Staténgriffier

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

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

10

Onderwerp:

H-

Krachtige Samenleving

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

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

10 mei 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

- 1,5 miljoen euro te reserveren voor het perspectef "Krachtige Samenleving", onderdeel van de
Omgevingsvisie

- Dit bedrag samen te stellen uit de eventuele vrijval van middelen transitie Jeugdzorg en vanuit de
incidentele vrije ruimte binnen de reserves.

Toelichting:
Als onderdeel van de Omgevingsvisie is één van de 7 perspectieven: Krachtige Samenleving. Hiervoor staat in
de Perspectiefnota op pagina 15 dat het resterende taedrag voor de transitie jeugdhulp wordt geoormerkt voor
initiatieven vanuit het omgevingsperspectief "Krachtige samenleving" wat nog verder zal worden uitgewerkt.
Echter: de hoogte van het bedrag na uitkomsten van de behandeling van het bezwaarschrift is nog onduidelijk
aangezien eventuele financiële consequenties worden gedekt vanuit het bedrag van € 1,5 min. Met dit
amendement wordt een bedrag van € 1,5 min geborgd.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Symaiah Verbeek - Socialistische Partij

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

^

^

^

^

^

M
fARFIJVUOKOfVilIjKEID

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Ë««(«nne«;<}«

ChristenUrife
>^

PASTIJ VAN DE ARBEIO

\i ^
£ ^ j L Partij voor
tie Dieren

4
Voor

stemverhouding
Totaal

Tegen

it

VVD

J

CDA

\

SP

s

-

•66
SOPLUS

—

PVV

S

SGP

3
3

Christenunie
PvdA

2
2

GroenLinks
PvdD

—

z

-

3

-

s

Senioren+Flevoland
Het amendement is:

Aangenomen

^

Aldus besloten iryflfe openbarej^ergadering van Provinciale Staten van
Staténgriffier, / /

y'^x)

Voorzitter,

A. Kost

/

L. Verbeek

/ / ;X

/

Verworpen

]0 l i l / - '

i<?'^

•
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Per direct stopzetten financiering Floriade.

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017 - 2012
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

10 mei 2017

Constaterende dat:
- De gemeente Almere fout op fout stapelt rondom de verwerving van grond voor het toekomstige Floriade
terrein;
- Hetrisicoop extra kosten hierdoor alleen maar groter wordt.
Overwegende dat:
- De gemeente Almere blijkbaar geen controle meer heeft in dit dramatische dossier,
- inmiddels duidelijk is geworden dat er heel veel miljoenen extra naar Floriade gerelateerde projecten gaan,
zoals bijvoorbeeld het Rondje Weerwater;
- deze extra miljoenen via het Fonds Verstelijking Almere (FVA) bovenop de al toegezegde €10 miljoen komen,
• Verzoeken het college / | X Dragen het college op / • Spreken uit
- Per direct kenbaar te maken aan de gemeente Almere dat Flevoland geen eurocent meer bijdraagt aan dit
risicovolle, tot mislukken gedoemde project.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

M
[SOJ

Christenunie

OflO£Ns

»

^

i

Partij voor
de Dieren

Voor

Stemverhouding
Totaal

32

VVD

1

CDA

i

SP

Tegen

•?

-

5

t,

D66

•f

SOPLUS

5

PW
SGP
Christenunie
PvdA
GroenLinks
PvdD
Senioren+Flevoland
De motie is:

Aldus besloteft/in de,

Z
$

z

e
-

5
3

-

—
Aangenomen

•

nbareyvergadering van Provinciale Staten van

Statengriffi/p'

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

,0v
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Smart Mobilty

Agendapunt:

7. Perspectief nota 2017-2021

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

10 mei 2017

Constaterende dat:
- In de perspectiefnota wordt uitgegaan van een bedrag van Euro 500.000,-- voor de inzet van innovatieve
ICT-oplossingen.
- Dit bedrag noodzakelijk is voor een "Actieplan Smart Mobility 2017-2020".
Overwegende dat:
- De Provincie Flevoland al voor aanzienlijke bedragen heeft geïnvesteerd in marktonderzoek t.b.v. de
ICT-sector.
- Onderzoek, ontwikkeling en investeringen momenteel op basis van commerciële overwegingen door
professionele marktpartijen plaatsvindt.

•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- Geen gemeenschapsgeld meer te besteden aan de mogelijke inzet van innovatieve ICT-oplossingen, maar de
verdere ontwikkeling en uitbouw van Smart Mobility primair aan professionele marktpartijen over te
laten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:
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Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie n r . :

'

(In te vullen door de griffier)
mer)

Onderwerp:

Energietransitie

Agendapunt:

7. Perspectief nota 2017-2021

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

10 mei 2017

Constaterende dat:
- In de perspectiefnota niet wordt ingegaan op de wijze waarop GS op een beheersbare wijze de
energietransitie wil gaan vormgeven.
- In de perspectiefnota door GS de indruk gewekt wordt dat primair via zwaar gesubsidieerde middelen zoals
windmolens en zonneparken de energietransitie vorm gegeven wordt
Overwegende dat:
- Een betrouwbare en robuuste energievoorziening voor de huidige hoogontwikkelde samenleving gedurende
de energietransitie van essentieel belang is. •
- Afwentelingsmechanismen van kosten van subsidies op burgers en MKB zo veel mogelijk moet worden
voorkomen.
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- Bij de energietransitie geen prioriteit meer te geven aan zwaar gesubsidieerde en niet toereikende
middelen.
- Wel prioriteit te geven aan niet gesubsidieerde alternatieven zoals in de commissie Duurzaamheid reeds aan
de orde is geweest, t.w.:
• duurzame kernenergie (thorium) en
warmtepompen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

J.B. Janssen

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

3% extra budget te spenderen aan economische activiteiten t / m 2019.

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017 - 2021
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

10 mei 2017

Constaterende dat:
- Flevoland nog steeds een werkeloosheid kent van 7,2%;
- dit fors boven het landelijke gemiddelde zit; FORMTEXT
- de economische groei voor het derde jaar op rij lager uitvalt dan voorgaand jaar.
Overwegende dat:
- Deze cijfers aangeven dat het niet goed gaat in Flevoland;

•

Verzoeken het college / JS Dragen het college op /

n

Spreken uit

Jaarlijks 3% extra budget vrij te maken voor stimulering van de Flevolandse economie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer

[Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

Voor

Stemverhouding

ir

Tegen

J

VVD

\

Sp

H

O l <is 5o ^

HANDTEKENING

"1

5•1
-

—

5
-

r^tenUnie

\

>j;^:-hks

2

Z

3

\
-

2

._

'jpnu^rpn-l-Flevoland ^ y v » y i •—

De motie is:

Aangenomen

•

Verworpen ^ J C ^

Christen
PARTIJ V A N D E ARSEÜ

vergadering van Provinciale Staten van

Staténgriffier,

Voorzitter,

hjSïf. OROESUSSK»

L. Verbeek.

%Jf} * wmmaèK

02

/ o .--t^' 24^5-7

PROVINCIE FLEVOLAND

MOT

„a

«s«.

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(in te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Geen behoefte aan Oostvaarderswold 2.0

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2017 - 2021
Nummer Statenvoorstel:

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

10 mei 2017

Constaterende dat:
- Er sterke aanwijzingen zijn dat het nieuwe kabinet toch weer met plannen gaat komen voor een natuurlijke
verbindingszone;
- Provinciale Staten dit idee definitief hebben afgesloten in de vorige statenperiode, FORMTEXT
Overwegende dat:
- Het bijzonder amateuristisch zou zijn als Provinciale Staten opnieuw een voorstel zou ontvangen om deze
natuurlijke verbindingszone alsnog te realiseren;
•

Verzoeken het college /

8( Dragen het college op /

^

Spreken uit

- In overleg met Provinciale Staten een brief op te stellen richting kabinet waarin Flevoland aangeeft geen
medewerking te gaan verlenen aan de natuurlijke verbindingszone als het kabinet hiertoe besluit;
- hierin tevens te vermelden dat Flevoland bij een negatief besluit geen eurocent zal meebetalen, FORMTEXT

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de

Onderwerp

Opcenten MRB

Agendapunt:

7. Perspectief nota 2017-2021

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

10 mei 2017

Constaterende dat:
- In de perspectiefnota wordt aangegeven dat er extra inkomsten uit de MRB verkregen worden door de
uitbreiding van het wagenpark van de Leasebedrijven in Flevoland voor een bedrag van € 14.000.000,-- in 2017
en € 15.000.000,-- in verdere jaren.
- Dit netto extra inkomsten genereert van € 2.000.000,-- per kalenderjaar
Overwegende dat:
- al het mogelijke moet worden gedaan om deze Lease bedrijven voor de Provincie Flevoland te behouden.
- de Burgers van Flevoland al genoeg extra lasten te dragen hebben.
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- De opcenten van de MRB de resterende jaren van deze Statenperiode niet te verhogen en geen indexering
toe te passen.

en gaan over tot de orde van de dag.
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Artikel 25 van R&(jlement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

\

\

j

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

'Krachtige samenleving'

Agendapunt:

7

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

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

10 mei 2017

Constaterende dat:
* de Provincie op 3 november 2016 € 0,9 min. beschikbaar heeft gesteld voor de transitie Jeugdhulp conform
eerder aangenomen moties en het aangenomen amendement bij de behandeling van de Jaarrekening 2015
* bij de toekenning van de subsidie onderdelen zijn afgewezen die volgens GS niet voldeden aan de gestelde
voorwaarden uit de motie en het amendement
* tegen de gedeeltelijke toekenning bezwaar is aangetekend door de gezamenlijke gemeenten in Flevoland
* GS van oordeel is dat eventuele financiële consequenties kunnen worden gedekt vanuit het resterende
bedrag van € 1,5 min. dat is toegevoegd aan de reserve strategische projecten
Overwegende dat:
* het een goed idee is van GS om de resterende middelen te oormerken voor initiatieven vanuit het
omgevingsperspectief 'krachtige samenleving'
* deze middelen gekoppeld zijn aan de uitkomst van het bezwaar dat is aangetekend tegen de gedeeltelijke
toekenning en derhalve nog niet zeker zijn
" het onderdeel 'krachtige samenleving' echter hoe dan ook een krachtige impuls kan gebruiken, niet alleen via
het instrument omgevingsperspectief
•

Verzoeken het college /

|3 Dragen het college op /

•

Spreken uit

* hoe dan ook € 1,5 min. vrij te maken voor een impuls op het thema 'krachtige samenleving' via een Fonds
Samenleving en de criteria voor onttrekkingen samen nader te bepalen
* dit bedrag te vinden uit de eventuele vrijval van middelen transitie Jeugdhulp of anders te oormerken vanuit
de incidentele vrije ruimte binnen de reserves van circa € 20 min.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Peter Pels, PvdA

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

ê

'Effectiviteit bestuur'

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

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

10 mei 2017

Constaterende dat:
* uit de Tussenbalans 2015-2019 van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) van 27 maart 2017 blijkt dat GS
zoekt naar manieren om structureel in dialoog te zijn met de samenleving
* de zoektocht naar een nieuwe bestuursstijl voor een groot deel vorm krijgt in de totstandkoming van de
Omgevingsvisie
* GS zichzelf echter nog een onvoldoende geeft op de inspanning inzake 'Een versterkte effectiviteit van het
openbaar bestuur'
Overwegende dat:
* het vormgeven van een nieuwe bestuursstijl een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is
* openheid en transparantie, tijdige betrokkenheid en constructieve samenwerking kernpunten zijn
* maatschappelijke opgaven leidend moeten zijn voor de taakopvatting van GS en PS
* het rapport 'Voor een constructieve dialoog' (op basis van een artikel 217a-onderzoek) waardevolle
richtinggevende aanbevelingen bevat voor de verdere verbetering van de bestuurlijke verhoudingen tussen GS
en PS
^

Verzoeken het college / •

Dragen het college op /

•

Spreken uit

* in het besluitvormingsproces ruimte te scheppen voor een gedegen verkenning van de maatschappelijke
effecten die met het voorgenomen beleid worden nagestreefd
* voorafgaand aan de behandeling van de Perspectiefnota in 2018 PS te rapporteren over de vorderingen en
het al dan niet inzetten van nieuwe instrumenten (zoals gezamenlijke probleemanalyse en alternatieve
scenario's)

en gaan over tot de orde van de dag.
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(in te vullen door de

Onderwerp:

Klimaatneutraal provinciehuis

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
Constaterende dat:
- de provincie van de Flevolanders en de Flevolandse bedrijven vraagt hun huis en bedrijf de komende
decennia energieneutraal te maken;
Overwegende dat:
- de provincie Flevoland een voorbeeldfunctie heeft ten aanzien van het behalen van de
klimaatdoelstellingen;
- de provincie de lat hoog legt door te investeren in de beste kwaliteit zonnepanelen met het hoogste
rendement voor het provinciehuis;
OP töOTTi^rN
^

Verzoeken het collegg/ •

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- te streven naar het-ldimaatneutraal maken van het provinciehuis en andere provinciale gebouwen;
- hiervoor een

P^i riïrr lir vnnrrrnnmnn mnntrrgnlrn-tr-imnrmrrrTr-Q-, c i e «juV^xrirost.
—
'
daarbij aan te geven welke investeringen zij hiervoor zal moeten nemen;
\ Ocirv c i e n-vob"e u e r t i e r
deze ambitie actief uit te dragen om zo bij te dragen aan een voorbeeldfunctie; ) ^
t > e s pr^<-e<^ v> cie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:
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Handtekening initiatiefnemer
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Artikel 25 vap_Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de i

1

Onderwerp:

Klimaatneutraal provinciehuis

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
Constaterende dat:
- de provincie van de Flevolanders en de Flevolandse Jufedrijven vraagt hun huis en bedrijf de komende
decennia energieneutraal te maken;
Overwegende dat:
- de provincie Flevoland een voorbeeldfunctie jjfeeft ten aanzien van het behalen van de
klimaatdoelstellingen;
- de provincie de lat hoog legt door te inviteren in de beste kwaliteit zonnepanelen met het hoogste
rendement voor het provinciehuis;
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- te streven naar het klimaatneutraaf maken van het provinciehuis en andere provinciale gebouwen;
• hiervoor een nota op te stellen epi PS over de voorgenomen maatregelen te informeren;
daarbij aan te geven welke investeringen zij hiervoor zal moeten nemen;
deze ambitie actief uit te dragen om zo bij te dragen aan een voorbeeldfunctie;

en gaan over tot de orde van de dag

Naam initiatiefnemefr:

Leonie Vestering, Partiij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 ^ n Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

\^fO/
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(in te vullen door de gnffier)

Onderwerp:

Bescherming intrinsieke waarde natuur

Agendapunt:

7

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:

2042813

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
Constaterende dat:
- de provincie met de invoering van de Wet natuurbescherming een nieuwe verantwoordelijkheid heeft ten
aanzien van het beleid en beheer van natuurbescherming;
Overwegende dat:
- de intrinsieke waarde van de natuur is vastgelegd in de Wet natuurbescherming, artikel 1.10, lid la;

^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- de intrinsieke waarde van natuur zichtbaar tot uiting te laten komen in het Flevolands beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vutten door de griffier)
besturen met mededelingen

Onderwerp:

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

10 mei 2017

Constaterende dat:
- GS veelvuldig communiceert met PS door middel vas^schriftelijke mededelingen;
- hierin regelmatig beleidskeuzes of plannen wordetymede^deeld, met daarin politieke componenten, zonder
deze vervolgens actief te bespreken met PS;
Overwegende dat:
- het samenspel tussen GS-PS op dit onderdeel Verbeterd kan worden;
- GS ook stappen wil zetten in de constructieve dialoog met PS;
- het wenselijk is om zorgvuldiger met het instrument "mededelingen" om te gaan;
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- mededelingen aan PS actief te screenen of deze uitsluitend dienen ter informatie, zoals bedoeld in het
Handvest Actieve Informatieplicht;
- onderwerpen die niet voldoen aan l^t voorgaande criterium, voorteggen aan PS voor (oordeelsvormende)
bespreking;
- vaker bij de agendacommissies op/eigen initiatief een verzoek te doen tot (oordeelsvormende) bespreking
over bepaalde onderwerpen.

en gaan over tot de orde van de/dag.

Naam initiatiefnemer:

J-L/Bogerd (SGP)
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De motie is:''

Aangenomen

•

Verworpen

•

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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PROVINCIE

FLEVOLAND

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de grinïer)

verduurzaming provinciale daken

Onderwerp:

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: perspectiefnota 2017-2021
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

10 mei 2017

Constaterende dat:
- de Provincie Flevoland het voornemen heeft om i
t de daken van provinciale gebouwen ook andere
eigendommen te voorzien van zonnepanelen
- deze mogelijkheid bijdraagt aan de duurzaamheid^oelstellingen van de provincie
- deze doelstelling mede bij moet dragen aan het jgroene imago van de provincie
- er naast de geraamde kapitaallasten van CSO.OQO per jaar, €325.000 nodig is voor de realisatie van
zonnenpanelen op provinciale vestigingen
Overwegende dat:
- niet alle woningen in Flevoland geschikt zijd voor het plaatsen van zonnenpanelen
- hierdoor niet voor iedereen de mogelijkhejfl bestaat een groene energievoorziening te
realiseren
- het klimaatakkoord van Parijs een inspanhing van iedereen vraagt
- binnen de regio Drechtsteden het project "Zon op andermans dak" loopt
- het programma duurzame energie ook jfn Flevoland kansen biedt voor een synergie met de bevolking
^

Verzoeken het college /

•

Draa&n het college op /

•

Spreken uit

te onderzoeken of een dergelijke constructie als in de Drechtstedenregio een goede optie is
(http://www.drechtsestromen.net.^on/) voor provinciale eigendommen die weinig eigen energiebehoefte
kennen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemery

J.N. Simonse SGP

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Staténgriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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