
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: 

1990349 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 9 november 2016 

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 en heer J. de Reus. PW: mevrouw I.B. Joosse, heer W. Boutkan, heer I.C. 
van Ginkel, heer CA. Jansen, heer J.B. Janssen en heer CJ . Kok. CDA: mevrouw M. Luyer, 
mevrouw CJ . Schotman, heer W.R. Bouma, heer J. Hopster en heer J. van Slooten. SP: 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, 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, heer L. Post en 
heer R.J. Siepel. 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), de heer M.A. Rijsberman (D66) en de 
heer A. Stuivenberg (SP) 

Afwezig met kennisgeving: 
mevrouw S. Verbeek (SP) en heer Th.J.G. Vulink (WD) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van de WD heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
'Voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde'. Dit wordt agendapunt 4. 

Hamerstukken / bespreekstukken 
Twee fracties hebben aangegeven dat het eerder gedane verzoek voor het 
agenderen als bespreekstuk, inmiddels niet meer aan de orde is (PW, 
GroenLinks). De vergadering besluit dat de stukken 8 b (kaderstelling Fonds 
Leefbaarheid Landelijk Gebied), 8 c (Zweefvliegterrein Biddinghuizen) en 8 d 
(Experimentenkader 'extra woningen op werven', gemeente Noordoostpolder') 
alsnog als hamerstuk geagendeerd kunnen worden. 

Moties vreemd 
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag. Agendapunt 9 vervalt 
hiermee. 

Wijziging in volgorde vergadering: 
Er wordt besloten agendapunt 9a, de begroting, als eerste te behandelen en 
daarna de rest van de agenda te behandelen. 

Besluit Conform 
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3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

4. Bespreekstukken (was agendapunt 8) 
a. Begroting, MJP Almere 2.0 en jaarprogramma 2017 
Dictum 1 .De Programmabegroting 2017 vast te stellen; 

2. In 2017 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte 
en Transport (PMIRT): 
•€ 15.829.000 t.b.v. investeringen wegen; 
•€ 406.000 t.b.v. Investeringen vaarwegen; 
b. De uitvoering van het 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging 
Infrastructuur' (MBVI): 
•€ 3.274.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
•€ 6.050.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 
•€ 10.045.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
•€ 3.730.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 
c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
•€ 104.500 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken); 
•€ 2.913.500 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
•€ 163.000 t.b.v. het niet-jaarlijks onderhoud; 
d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen; 
3. In te stemmen met de instelling van een nieuwe bestemmingsreserve, reserve 
dekking afschrijvingslasten, en de beslissingsbevoegdheid over de stortingen en 
onttrekkingen in deze bestemmingsreserve te delegeren aan Gedeputeerde 
Staten; 
4. Het bestedingskader 2017 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van de in de begroting voorgestelde aanwending van 
voorzieningen; 
6. In te stemmen met de tijdelijke aanvulling van de voorziening Niet Jaarlijks 
Onderhoud uit de egalisatiereserve Vervangingsinvesteringen; 
7. De tweede wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het 
tarief als genoemd in artikel 2 met Ingang van 1 januari 2017 wordt gewijzigd van 
77,4 opcenten in 78,2 opcenten; 
8. In te stemmen met het Meerjarenprogramma 2017-2021 van het Fonds 
Verstedelijking Almere en het Jaarprogramma 2017 van het Fonds Verstedelijking 
Almere; 
9. Kennis te nemen van de Investeringsagenda, het PMIRT en het MBVI; 
10. De Ie begrotingswijziging 2017, volgend uit de Zomernota 2016, vast te 
stellen. 

Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat In het tweede kwartaal 2017 de energie
agenda inclusief concrete voorstellen en financiële opgaven gereed zal zijn. 

Gedeputeerde Stuivenberg zegt ten aanzien van de verdeling van C02 uitstoot 
luchtvaart tussen provincies en het Rijk één keer per kwartaal de uitkomsten van 
de IPO-BAC energietransitie te communiceren naar provinciale Staten. 

Aantal 
aanwezigen per  
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
50PLUS (voor, m.u.v. punt 7), PW (geheel tegen begroting), SGP (protest tegen 
MRB verhoging) 

Stemverklaringen 
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Amendement A PvdA - Versnelling Energieagenda 
Dictum Het navolgende beslispunt toe te voegen: het voordeel op de beperking fiscale 

stimulans voor hybride auto's (0,5 miln. Structureel) in te zetten als financiële 
dekking voor de (versnelling) van de Energieagenda. 

Aantal aanwezigen 
per stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 

Amendement B PvdA - Vervallen oormerk Culturele participatie 
Dictum Het navolgende beslispunt toe te voegen: de middelen ten behoeve van het 

oormerk Culturele participatie (motie 1, €200,00 in 2017-2020) die vrijvallen 
te bestemmen voor de Implementatie van de nieuwe Cultuurnota en over de 
inzet als zodanig bij de vaststelling van de nieuwe Cultuurnota te beslissen 

Aantal aanwezigen 
per stemming 

39 

Stemverklaring -
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 

Amendement C 50PLUS - Begroting 2017 
Dictum Het navolgende beslispunt toe te voegen: '25 procent van de baten uit de 

'autobrief'(Beperking fiscale stimulans voor de hybride auto's) structureel te 
oormerken voor de invoering van aangepast tarief in de daluren voor 65 
plussers in het openbaar streekvervoer. 

Aantal aanwezigen 
per stemming 

39 

Stemverklaring -
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 

Amendement D 50PLUS - Begroting 2017 
Dictum Het navolgende beslispunt toe te voegen: '75 procent van de baten uit de 

'autobrief' (Beperking fiscale stimulans voor hybride auto's) eenmalig in 2017 
te oormerken voor duurzame energie 

Aantal aanwezigen 
per stemming 

39 

Stemverklaring -
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 

Motie 1 Herstel de politieke onkunde - PW 
Dictum Spreken uit: 

- Dat de meerderheid van Provinciale Staten die dit mogelijk heeft gemaakt zich 
diep moet schamen voor haar eigen onkunde; 

- diezelfde meerderheid haar excuses moet aanbieden aan de inwoners van 
Flevoland; 

- dat Gedeputeerde Staten de eer aan zichzelf moet houden en pro-actief moet 
opstappen 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 33 stemmen tegen. 

Motie 2 Financiering beheer natuur & landschap bulten Natuurnetwerk Nederland - GL 
en SGP 

Dictum Verzoeken het college: in overleg te gaan met de betrokken terreinbeheerders 
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en particulieren om te komen tot een oplossing voor de financiële problemen 
van het onderhoud van natuur en landschap buiten Natuurnetwerk Nederland en 
voor 1 maart 2017 met een gedragen voorstel te komen naar Provinciale Staten 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Motie 3 Onderzoek dalurenregime streekvervoer - 50PLUS 
Dictum Verzoeken het college: te onderzoeken de door ons vermoedde behoefte aan 

lagere tariefstelling/vrijstelling onder voorwaarden te onderzoeken en de staten 
daarover te informeren en de staten hierover bij de perspectiefnota te 
informeren. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 35 stemmen tegen. 

5. Vragenhalfuurtje 
Onderwerp Voorontwerp Rijks-inpassingsplan Windpark Zeewolde - WD 
Beantwoording Portefeuillehouder Stuivenberg 
Toezegging -

6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 9 november 2016 
Besluit Conform 

7. Vaststellen besluitenlijst van 26 oktober 2016 
Besluit Conform 

8. Hamerstukken 
a. Digitalisering statenwerk- bestedingsvoorstel 
Dictum 1 .Voor het jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen middels 

een onttrekking van €150.000 uit de reserve strategische projecten ten gunste 
van het ontwikkelbudget Provinciale Staten ten behoeve van de 'digitalisering 
statenwerk' en de hieruit voortvloeiende 15e begrotingswijziging van 2016 vast 
te stellen; 
2. De statengriffier opdracht te geven ten laste van dit budget zorg te doen 
dragen voor een businesscase verdere digitalisering en hiertoe de benodigde 
expertise in te huren; 
3. De omvang van het project digitalisering statenwerk te bepalen op: 

a) digitale verantwoording fractievergoedingen; 
b) digitaal declareren voor staten en burgerleden; 
c) digitalisering stateninstrumenten; 
d) digitaal vergaderen. 

4. De statengriffier opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie van 
de hieruit voortvloeiende projectvoorstellen, gebruik makend van een 
klankbordgroep bestaande uit Statenleden en zo nodig met tussentijdse 
consultatie van het seniorenconvent. 

Stemverklaring -
Besluit Conform 

b. Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer: Informatieveiligheid 
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Dictum 1. Kennis te nemen van het eindrapport Informatieveiligheid Flevoland; 
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten; 
3. Met inachtneming van de mededeling 'Uitwerking aanbevelingen 
Informatieveiligheid' (1977437), zoals geadviseerd door de Commissie Bestuur, in 
te stemmen met de volgende aanbevelingen: 
la.Vraag GS om ervoor te zorgen dat rollen en verantwoordelijkheden bij 
informatieveiligheid door de gehele organisatie goed worden Ingevuld. 
1 b.Vraag GS om u te Informeren over de invulling van rollen en 
verantwoordelijkheden en de scheiding van functies bij informatieveiligheid. 
2a.Vraag GS om te bewaken dat alle generieke maatregelen voor 
informatieveiligheid zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 
2b. Vraag GS om te bewaken dat voor alle processen en systemen wordt bepaald 
of een risicoanalyse nodig is, dat deze risicoanalyses worden uitgevoerd en dat 
aan vullende maatregelen die daaruit voortkomen, worden uitgevoerd. 

Stemverklaring 
Besluit Conform 

Kaderstelling Fonds leefbaarheid Landelijk Gebied 
Dictum 1. Het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 in te stellen en daarvoor 

onderstaande kaders vast te stellen, met als doel projecten te ondersteunen 
die: 

a. Voortkomen uit de samenleving in het landelijk gebied; 
b. Bij voorkeur zich richten op bevordering van sociale cohesie en economische 

ontwikkeling; 
c. Uitgaan van partnership en medefinanciering; 
d. Een regionaal effect of uitstraling hebben; 
e. Bij voorkeur Innoverend zijn; 
f. Meer zijn dan een aanvulling op wat belanghebbenden en gemeenten zelf al 

doen; 
g. Een duidelijke relatie hebben met 1 of meerdere punten uit de Agenda Vitaal 

Platteland, zijnde: 
Keten; 

1. Pionieren; 
i i . Erf zoekt kans; 
V. Natuur; 

V. Landschap, archeologie, cultuurhistorie en erfgoed; 
vi. Recreatie en toerisme; 
vil. Ontsluiting (digitaal en OV). 
2. Daarbij als randvoorwaarde mee te geven dat: 

-Aanvragen per tender tegen elkaar dienen te worden afgewogen; 
-Er een commissie van deskundigen wordt ingesteld voor het adviseren van 
Gedeputeerde Staten. 

3. In te stemmen met de volgende financiële kaders: 
a. Er wordt gewerkt met twee jaarschijven, waarbij voor de eerste tender 

€ 750.000 in 2018 beschikbaar is en voor de tweede tender € 750.000 in 2019. 
b. De uitvoeringskosten voor het fonds maximaal € 330.000 bedragen, volgens het 

ritme van € 30.000 in 2016, € 150.000 in 2017, € 125.000 in 2018 en € 25.000 
in 2019. 

c. De 12e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen, waarbij de begroting 2016 
meerjarig wordt gewijzigd voor de post beleidsontwikkeling landelijk gebied 
naar maximaal € 330.000,-- uitvoeringskosten over de looptijd van het fonds 
en de jaarschijven voor de tenders voor 2018 (€ 750.000) en 2019 (€ 750.000) 
beschikbaar worden gesteld; 

d. Indien de begrote middelen voor uitvoeringskosten en de jaarschijf 2018 voor 
projecten niet volledig worden besteed, zullen deze worden ingezet bij de 
laatste tender. 
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4. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om het gestelde kader verder uit 
te werken in door hen op grond van de Algemene Subsidieverordening 
Flevoland vast te stellen nadere regels. 

Stemverklaring CDA (voor), PvdA( voor), GroenLinks (voor, met kanttekening) 
Besluit Conform 

d. Zweefvliegterrein Biddinghuizen 
Dictum I.De Tweede wijziging van de Luchthavenregeling zweefvliegterrein 

Biddinghuizen vast te stellen. 
stemverklaring 50PLUS (voor, met technische kanttekening t.a.v. de gekozen formulering 

beslispunten), PvdD (tegen). 
Besluit Conform 

e. Experimentenkader 'extra woningen op erven', gemeente Noordoostpolder 
Dictum 1.Provinciale Staten geen advies naar voren te laten brengen naar aanleiding van 

het voornemen van Gedeputeerde Staten om medewerking te verlenen aan dit 
experimentenkader. 

Stemverklaring WD (voor), GroenLinks (voor, met kanttekening). 
Besluit Conform 

9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Er zijn geen moties vreemd Ingediend. 

lO.Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering omy uur 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van ~7 d ü ^ f ^ ^ 
Statengriffi/^ ^ Voorzitter, 

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://stateninformat1e.flevoland.nl 



CD 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

i j t i i i a 
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Herstel de politieke onkunde 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Begroting 2017 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 9 november 2016 

Constaterende dat: 
- Provinciale Staten in de afgelopen jaren veel bevoegdheden heeft gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten; 
- Provinciale Staten zichzelf en de inwoners hiermee buiten spel zetten, 

Overwegende dat: 

- Gedeputeerde Staten keer op keer laat zien dat zij dit misplaatste vertrouwen niet waard zijn; 
- het voorstel voor NieuwLand Erfgoed Centrum richting Provinciale Staten een schoolvoorbeeld is van dit 
falen; 

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

- Dat de meerderheid van Provinciale Staten die dit mogelijk heeft gemaakt zich diep moet schamen voor haar 
eigen onkunde; 

- diezelfde meerderheid haar excuses moet aanbieden aan de inwoners van Flevoland; 

- dat Gedeputeerde Staten de eer aan zichzelf moet houden en pro-actief moet opstappen, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer: Chris Jansen, 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

s 

M 
|S0| 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ { « n ^ ï n i K ï i ^ 

Christenunie 

^ P A R T I i V A N DE A R S E I C 

GROEN 

/ " " ^ PBrtij voor 
de Dieren 

-4 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 23 
VVD — 
CDA — S 
SP — 
D66 — t 

if 
50PLUS — t 

/ 
P W — 
SGP — 2 
Christenunie — 3 
PvdA — 3 
GroenLinks — 2 
PvdD — Z 
Senioren+Flevoland — ( 

De motie is: Aangenomen • Verworpen ] ^ 

Aldus besloop in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
StatengriWié;̂ , J Voorzitter, 
A. Kost / / / / / / L. Verbeek 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D PROVINCIALE STATEN 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevolaad 

Motie nr. 
(In te vullen door d&^ f f i e r ) 

Onderwerp: Financiering beheer natuur St landschap buiten Natuurnetwerk Nederland 

Agendapunt: 8a 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 9 november 2016 

Constaterende dat: 
Voor onderhoud van Flevolandse natuur en landschap buiten Natuurnetwerk Nederland per 1 januari 2017 
geen subsidie meer beschikbaar is. 
Het niet mogelijk Is voor terreinbeheerders en particulieren om voor landschapselementen een sluitend 
verdienmodel te ontwikkelen. 
Terreinbeheerders en particulieren in Flevoland serieuze problemen hebben met de financiering van het 
beheer van landschapschapselementen buiten Natuurnetwerk Nederland wat kan leiden tot slecht 
onderhoud. 
Andere provincies om die reden de financiering continueren. 
Volgens GS naar schatting voor de beheerkosten van natuur en landschap buiten NNN door 
terreinbeheerders en particulieren ca. €400.000,- per jaar nodig is op basis van 75% vergoeding van de 
normkosten. 
PS het principe hanteert om financiële tekorten als gevolg van Rijksbezuinigingen niet met eigen 
provinciale middelen aan te vullen. 
GS in de commissie duurzaamheid heeft aangegeven dat er door deze bezuiniging problemen kunnen 
ontstaan bij de terreinbeheerders. 

Overwegende dat: 
PS oog moet hebben voor eventuele ongewenste ontwikkelingen. 
Slecht onderhoud kan leiden tot verrommeling van het landschap en vormt een risico voor de 
verkeersveiligheid en waterhuishouding. Bovendien kan het leiden tot hinder voor de agrarische sector 
(onkruiddruk en schauv/werking). 
Daarmee het doel 'Karakterbepalende landschapselementen zijn gehandhaafd' onder druk komt te staan. 

121 Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
In overleg te gaan met betrokken terreinbeheerders en particulieren om te komen tot een oplossing voor de 
financiële problemen van het onderhoud van natuur en landschap buiten Natuurnetwerk Nederland en voor 1 
maart 2017 met een gedragen voorstel te komen naar Provinciale Staten. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: Simon Miske (Gr ^nLinks) en Sjaak Simonse (SGP)^"1 

Handtekening init iatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
D66 

PARII] VOOR OE VSyHElO 

Slutkmtdlx 

tod) 

Christenunie 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

J^Ï)lOIIOENUNKS 

Partij voor 
de Dieren 

k 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
WD é -
CDA -

SP h -
D66 -
50PLUS -
P W -
SGP 2 -
Christenunie 3 -
PvdA 3 -
GroenLinks 2 -
PvdD 2 — 
Senioren+Flevoland 1 — 

De motie is: Aangenomen | ^ Verworpen • 

Aldus besl( 
Statengri 
A. Kost 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

MOT 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: V 3 
(in te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Onderzoek dalurenregime streekvervoer 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2017 

Nummer Statenvoorstel: 1956629 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 9 november 2016 

Constaterende dat: 

Overwegende dat: 
dat de provincie financieel verantwoordelijk is voor het streekvervoer 
- De bereikbaarheid van het streekvervoer voor ouderen door voortdurend stijgende tarieven steeds moeilijke 

wordt 
- De tariefsverhogingen in relatie tot achteruitgang van het besteedbaar inkomen de financiële positie van 
ouderen benadelen 
- Dit leidt tot grotere eenzaamheid 

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

Verzoekt het college 

Te onderzoeken de door ons vermoedde behoefte aan lagere tariefstelling/vrijstelling onder voorwaarden te 
onderzoeken en de staten daarover te informeren en de staten hierover bij de perspectiefnota te informeren 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Jansen (50PlUS)y^ 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

B 

M 

C h r i s t e n u n i e 

PARTIJ V A N OE A R B E I D 

a ^ j l Partij voor 
% ^ L ¥ de Dieren 

A 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD A 
CDA - 5 
SP — 
D66 — 
50PLUS l — 
PVV — << 
SGP - 2 
Christenunie — 3 
PvdA 
GroenLinks — 2 
PvdD 2 — 
Senioren+Flevoland / — 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloten i, 
Statengriffiei/ 
A. Kost 

openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbee 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

— • l i l 
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: \ f \ J W^\QV g>8« 
(in te vullen door de gr i f f ierp— 

Onderwerp: Versnelling Energieagenda 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2017 

Nummer Statenvoorstel: 1956629 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

het voordeel op de beperking fiscale stimulans voor hybride auto's (0,5 miln. structureel) in te zetten als 
financiële dekking voor de (versnelling) van de Energieagenda. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam Initiatiefnemer: Peter Pels 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ 

Christen I 

I PARTIJ V A N eg ARBEID 

O Pertij voor 
de Dieren 

NAAM ONDERTEKENAAR 

Peter Pels 

HANDTEKENING 

Aldus beslotó?! in deopenbare vergadering van Provinciale Staten van ^ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD — 
CDA — 5 
SP — 
D66 
50PLUS -
PW — 
SGP — 2. 
Christenunie 3 -
PvdA 3 -
GroenLinks 2 -
PvdD 2 -
Senioren+Flevoland 1 — 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

______ n r 
1 Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr Qji ^ ^ O 
(in te vullen door de griffi 

Onderwerp: Programmabegroting 2017 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: vervallen oormerk Culturele participatie 

Nummer Statenvoorstel: .1956629 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 

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 middelen ten behoeve van het oormerk Culturele participatie (motie 1, € 200.000 in 2017-2020) die 
vrijvallen te bestemmen voor de implementatie van de nieuwe Cultuurnota en over de inzet als zodanig bij de 
vaststelling van de nieuwe Cultuurnota te beslissen 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Peter Pels, PvdA 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

w 
pm 
Mi 

Christen IJnfe 

1 ^ PARTIJ V A N DE ARSEIO 

Partij voor 
y ^ J ^ de Dieren 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 
VVD — 
CDA — 5 
SP — H 
D66 — 
50PLUS — 
PVV — 
SGP — 2 
Christenunie -
PvdA 3 — 
GroenLinks 2. -
PvdD 2 — 
Senioren-i-Flevoland / — 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen ^ 

Aldus 
Statengr 

re vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

AMENDEMENT 
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: \ C l - J % J ^ J ^ \ " 5 Q | I 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Begroting 2017 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 9 november 2016 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

'25 procent van de baten uit de "autobrief (Beperking fiscale stimulans voor de hybride auto's) structureel te 
oormerken voor invoering van aangepast tarief in de daluren voor 65 plussers in het openbaar streekvervoer". 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Jansen (50PLUS) / J 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 

M 
MRIIJ VOOR Of VniKCIO 

ChristenUsii© 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

/^^GROENUÜStS 
zracjigTeEiisaiT 

Partij voor 
d e u r e n 

Scn]oicn+FInrobod 

Erik Boshuijzen 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA — 5 
SP — 

D66 — 

50PLUS 1 — 
P W L 
SGP — z 
Christenunie — 3 
PvdA — 
GroenLinks -
PvdD — 

Senioren-i-Flevoland 1 — 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen ^ 

Aldus besloten/in de oi 
Statengriffi^ / 
A. Kost 

• vergadering van Provinciale Staten van 2OJ6 

Voor̂ zitter, 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

• ̂̂̂^ AMENDEMENT 
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr. 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Begroting 2017 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 9 november 2016 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

'75 procent van de baten uit de "autobrief (Beperking fiscale stimulans voor hybride auto's) eenmalig in 2017 
te oormerken voor duurzame energie 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: W. Jansen (50PLUS) 

Handtekening initiatiefnemer: y 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
D66 

Mint VOOR Of vnjHEio 

todaracardt 
PsTtq 

ChristenUnf® 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

nntHOETiMsssr 

Partij voor 
de Dieren 

l 
Scnioren*Fkv(iltBd 

Erik Boshuijzen 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal IZ 
VVD — f 

CDA — 9 

5 
SP — 
D66 — 
50PLUS 1 
PVV — 
SGP — 

Christenunie 3 — 
PvdA 3 — 

GroenLinks X — 

PvdD 2. — 
Senioren+Flevoland 1 — 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloten kï de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier; / f ^ y ^ Voorzitter, 
A. Kost / 1 A / L. Verbee 


