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Opmerkingen 

In de besluitvormende vergadering van 8 juni jongstleden heeft de voorzitter Staten bij de 
behandeUng van agendapunt 6a «Verslag van opinieronde 1 d.d. 18 mei» aan de leden van 
Provinciale naar aanleiding van het door de statenfractie van de PVV ingediende 
tekstwijzigingsvoorstel de toezegging gedaan om woordelijk uit te zoeken wat er in deze 
vergadering op dit punt is gezegd door zowel de heer Jansen als mevrouw BUek-de Jong. Zodat in 
besluitvormingsronde van 29 juni 2011 aanstaande door Provinciale Staten een beslissing genomen 
kan worden over zowel de voorgestelde tekstwijziging als het verslag zelf. 

In dit memorandum wordt naast het woordeUjk verslag van deze discussie ook ter verduideUjking in 
de bijlage weergegeven op welke wijze voorstellen tot schrifteUjke tekstwijzigingen van notulen en 
verslagen door leden van Provinciale Staten kunnen worden aangedragen. 

Onderstaande Unk start de beeldopname van de webcast een aantal seconden voor de discussie 
tussen de heer Jansen en mevrouw BUek-de Jong: 

http: / /player.companywebcast.com/?id=12308&:start=01:26:19 

[...] 
De heer Jansen: 

Mevrouw BUek-de Jong: 
De heer Jansen: 
Mevrouw BUek-de Jong: 

De heer Jansen: 

Mevrouw BUek: 
De heer Jansen: 

Voorzitter: 

U zegt alle partijen zijn het er mee eens. Mag ik u dan vragen wie u 
bedoeld met alle partijen? 
de alle participanten die meewerken in dit project 
U maakt de suggestie dat u bedoelde alle partijen en dat dan 
Nee, alle maatschappeUjke partijen die, alle maatschappelijke partijen 
die al in dit project betrokken zijn in met elkaar de hele planontwikkeUng 
hebben gedaan en nou moet er geld bij want je moet starten. 
Maar vanuit de visie dat dit wel degeUjk onderdeel uit maakt van het 
totaalplan komt het er dus op neer, dat we dus doorgaan met investeren? 
Ja, maar in de huidige bestaande bossen. 
Dat zal best, maar nogmaals we gaan dus door met investeren in het 
totaalplan van de ecologische hoofdstructuur en de OostvaardersWold. 
Als u het zo wilt zien dan u heeft u daar gelijk in, dat kan zo. Maar het 
Kotterbos en het Hosterwold zijn twee afzonderlijke dingen die weUswaar 
in eerdere plannen met elkaar verbonden werden, maar los van elkaar 
gezien kunnen worden en zeker gerevitaUseerd kunnen worden dus wat 
dat betreft denk ik dat u het ook heel goed los van elkaar kunt zien maar 
dat is aan u zelf. 
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Bijlage 

De opinieronden worden door de notuUst samengevat in een verslag. De besluitvormingsronden 
worden woordelijk uitgewerkt in notulen. Een Ud van Provinciale Staten kan aan Provinciale Staten 
schrifteUjke tekstwijzigingsvoorstellen doen op verslagen en notulen. 

Een StatenUd dient exact aan te geven op welke plaats in het verslag/notulen en in welke 
bewoordingen hij de wijziging wenst (titel, pagina, aUnea, zin). 

Een Ud van Provinciale Staten dient minimaal 24 uur voor de aanvang van de besluitvormingsronde 
waar het betreffende verslag/notulen wordt vastgesteld het voorstel tot schriftelijke 
tekstwijzigingen in bij de statengriffier. 

U kunt het voorstel tot wijziging sturen aan griffie@flevoland.nl. Dit stelt de griffie in staat om het 
voorstel onder alle leden van Provinciale Staten te verspreiden, zodat alle leden hier voorafgaand 
aan de vergadering kennis van kunnen nemen. 


