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B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
1453900

Besluitenlijst nunnmer 2 van Provinciale Staten van Flevoland van 6 februari 2013

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
De dames R. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de
heren R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PW), F. Brouwer (Christenunie),
J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (Christenunie), de dames I. van Hooff (VVD), M.
Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren CA. Jansen (PW), J.J. van Klaveren
(PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PVV), de
dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T.
Oost, (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (VVD) en M.A.
Rijsberman (D66), de dames S. Rötscheid (D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren R.J. Siepel
(Christenunie), E. Sloot (PvdA) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E.
van Vliet (WD), mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer J. van Wieren (CDA)
Statengriffier: M e v r o u w A. Kost
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heren J.N.J. Appelman (CDA), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA)
Afwezig met kennisgeving:

De heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS) en J.N. Simonse (SGP)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en doet melding van het
overlijden van oud gedeputeerde, de heer ir. P. Loos (1939-2013) op zondag 3
februari 2013.
2. Vaststellen agenda
•
Naar aanleiding van de opinieronden van vanmiddag zijn geen hamerstukken
aan de agenda toegevoegd.
•
De heer Kok (PW) en mevrouw Luyer (CDA) hebben aangekondigd
mondelinge vragen te willen stellen. Dit wordt behandeld onder agendapunt
4.
•
De fracties van CDA en PVV wensen een 'Motie Vreemd aan de Orde van de
dag' in te dienen. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 9.
Besluit
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Vragenhalfuurtje
Informatievoorziening: tijdige beantwoording vragen aan Gedeputeerde Staten
PW
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Beantwoording
Toezegging

over afscheid gedeputeerde Bliek
Portefeuillehouder de heer Verbeek
De beantwoording is inmiddels in het college behandeld en wordt zo spoedig
mogelijk naar Provinciale Staten doorgeleid.

CDA
Beantwoording
Toezegging

ArHi procedure
Portefeuillehouder de heer Witteman
De regelgeving over ARHI wordt aan Provinciale Staten toegestuurd.

CDA
Beantwoording
Toezegging

Betrekken burgers en organisaties bij fusieproces
Portefeuillehouder de heer Witteman
De notitie 'voors en tegens referendum' wordt ruim voor 27 februari aan
Provinciale Staten toegestuurd.

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 24 januari 2013
De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
Besluit

6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten
Het verslag van de besloten vergadering Opinieronde 5 van 12 december
2012
Besluitenlijst nummer 1 van Provinciale Staten van 16 januari 2013
Besluitenlijsten Opinieronde 1 t/m 4 van 16 januari 2013
•
Er zijn opmerkingen binnengekomen op het verslag van de besloten
Besluit
vergadering Opinieronde 5 van 12 december 2012. De vaststelling van dit
verslag dient hiermede te geschieden in beslotenheid. Conform het voorstel
wordt, aan het einde van de Statenvergadering hiertoe verder vergaderd in
beslotenheid.
Het voorstel tot tekstwijziging is aangenomen met de stemverhouding:
Voor: VVD, PvdA, Christenunie, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdD
Tegen: PVV
Hiermee is het verslag van de besloten vergadering vastgesteld, met inbegrip
van een kleine tekstuele wijziging.
Provinciale Staten besluiten in meerderheid dat het verslag van de besloten
Opinieronde tot nader orde niet openbaar gemaakt wordt.
Het verslag zal bij de griffie ter inzage worden gelegd voor Staten- en
burgerleden.
•

De besluitenlijst nummer 1 van Provinciale Staten van 16 januari 2013 en de
besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t / m 4 van 16 januari 2013 worden
conform vastgesteld, met dien verstande dat wordt toegevoegd dat de heer
van den Donk (PvdA) bij de moties 4 en 5 niet aanwezig was.

7. Hamerstukken
Er zijn geen onderwerpen uit de opinierondes van hedenmiddag voor dit
agendapunt.

8. Bespreekstukken
Herijking sociaal beleid - zorginnovatie
Beslispunten
Het vaststellen van het beleidskader Zorg, Zorginnovatie en Herijkt sociaal beleid
'Een nieuw verzorgd Flevoland' voor de periode 2012 - 2015 conform de bijlage 1
bij het Statenvoorstel.

0.
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Toezegging
Besluit

Geen.
Provinciale Staten van Flevoland stellen het beleidskader zorg, zorginnovatie en
herijkt sociaal beleid 'Een nieuw verzorgd Flevoland' voor de periode 2012 - 2015
conform de bijlage 1 bij dit besluit vast.
Dit agendapunt is aangenomen met 31 stemmen voor en 5 tegen. De
stemverhouding is:
Voor: VVD, PvdA, Christenunie, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdD
Tegen: PVV (5)

b.
Beslispunten
Toezegging

Ontwerp Economische Agenda Flevoland
Het vaststellen van het Ontwerp Economische Agenda Flevoland.
Gedeputeerde Appelman zegt toe:
1. Een uitvoeringsagenda toe te voegen aan het Ontwerp Economische Agenda
Flevoland, waarin een nadere uitwerking opgenomen is voor wat betreft de
projectmatige aanpak van de ambities.
2. Deze uitvoeringsagenda voor 1 mei 2013 aan Provinciale Staten te
verstrekken.
3. Provinciale Staten informeren door een halfjaarlijkse voortgangsrapportage
op uitgaven en bereikte doelen.
Provinciale Staten van Flevoland hebben het Ontwerp Economische Agenda
Flevoland aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Hierbij legt
de PW-fractie een stemverklaring af; zij stemt tegen het voorstel.

Besluit

De stemverhouding:
• Voor: VVD, PvdA, Christenunie, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdD
• Tegen: PW (6)
9. Motie vreemd aan de orde van de dag
PVV
Referendum provincie fusie
Dictum
Spreekt uit:
• Dat een existentiële vraag als het opheffen van een provincie niet kan worden
voorbehouden aan een meerderheid in de Staten Generaal zonder kennis te
nemen van de opvatting van de inwoners van de betreffende provincie.
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
•
Een referendumverordening voor te bereiden om een raadgevend referendum,
rond de vraag of de Flevolandse inwoners in kunnen stemmen met het
voornemen van Kabinet Rutte II om de provincie Flevoland op te heffen
teneinde de vorming van een megaprovincie bestaande uit Flevoland, NoordHolland en Utrecht, mogelijk maken.
•
Een referendum uit te schrijven gelijkvallend met de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014, wanneer de minister na de 'open'
consultatie zijn voornemen ongewijzigd doorzet in een herindelingsontwerp.
Toezegging
Geen.
Na beraadslaging is hoofdelijk gestemd. De motie is verworpen.
Besluit
WD
Dictum

Referendum provincie fusie
Overwegende dat:
•
Provinciale Staten het belangrijk vinden dat alle inwoners van Flevoland
kunnen reageren op het voornemen van het kabinet.
• PS een diepgaande discussie moet kunnen voeren over alle vormen van
burgerparticipatie.
•
Dat het college van GS heeft toegezegd nog voor de komst van de
minister met een notitie ter zake te komen
Spreken uit:
Dat op 27 februari de Staten zich zullen uitspreken over de wijze waarop
inwoners en organisaties hun opvattingen kunnen weergeven.
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Geen.
Na beraadslaging is de motie aangenomen.

PW
Dictum

Voorzitterschap Presidium
Spreekt uit dat:
•
Het in de ogen van de indieners onwenselijk en onmogelijk is dat de
Commissaris der Koningin deze 3 posities op geloofwaardige wijze kan blijven
invullen.
• De indieners zich bewust zijn dat hiervoor een aanvullend amendement
noodzakelijk is om artikel 2 van het Presidium reglement te wijzigen, zodat
een Statenlid tot voorzitter van het Presidium kan worden verkozen.
Vraagt de Commissaris der Koningin:
Vrijwillig af te treden als voorzitter van het Presidium.
Geen.
Na beraadslaging is de motie verworpen. Provinciale Staten wachten eventuele
wijzigingsvoorstellen van het presidium op dit punt af.

Toezegging
Besluit

066
Dictum

Toezegging
Besluit

Onderhandelaarsakkoord Financiën tussen Kabinet en IPO 1 VNG 1 Unie van
Waterschappen
Draagt het college op om:
•
De gevolgen van het akkoord bij de behandeling van de Perspectiefnota
voor te leggen aan Provinciale Staten.
" Zich in te spannen in zijn contacten met het Rijk en IPO om de negatieve
gevolgen van het akkoord voor de positie van de provincies zoveel
mogelijk te beperken.
•
De positie van Flevoland voor te leggen aan Provinciale Staten, voordat
overgegaan wordt tot medewerking aan verdere regeringsvoornemens op
dit onderwerp, in IPO verband of anderszins.
Geen.
Na beraadslaging is de motie aangenomen.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.
Vastgesteljl in
griffier.

rfad^ing van Provinciale Staten van 27 februari 2013,
voorzitter.

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op:
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenli1sten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale. staten/vergaderingen/uitzendingen/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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Ingediende moties
Motie
nr.
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Referendum provincie fusie

Referendum provincie fusie

Voorzitter Presidium

Onderhandelaarsakkoord Financiën
tussen Kabinet en IPO/VNG/Unie van
Waterschappen

Ingediend
door fractie
PVV

VVD

PW

D66

Fracties voor/
tegen
WD: tegen
PvdA: tegen
PW: voor (6)
CDA: tegen
SP: voor (2)
D66: tegen
Christenunie:
tegen
GroenLinks: tegen
PvdD: voor
VVD:voor
PvdA: voor
PVV: tegen (6)
CDA:voor
SP: voor
D66: voor
Christenunie: voor
GroenLinks: voor
PvdD: voor
VVD: tegen
PvdA: tegen
PVV:voor (6)
CDA: tegen
SP: tegen
D66: tegen
Christenunie:
tegen
GroenLinks: tegen
PvdD:tegen
WD: voor
PvdA: voor
PVV:voor
CDA:voor
SP: voor
D66: voor
Christenunie: voor
GroenLinks: voor
PvdD: voor

Aangenomen/
verworpen
Verworpen

Tegen: 27
Voor: 9

Aangenomen

Voor: 30
Tegen: 6

Verworpen
Tegen: 30
Voor: 6

Aangenomen
Algemene
stemmen

Amendementen
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Ingediende amendementen
Geen.
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Motie v r e e m d aan de orde van de dag
art. 80 RvO Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

0

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 06-02-2013
Agendapunt: motie
Onderwerp: Referendum provincie fusie
Constaterende dat:
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 14 december 2012 een brief heeft
gestuurd met daarin het beleidsvoornemen dat leidt tot opheffing van de provincie Flevoland;
De minister van Binnenlandse Zaken in zijn brief van 14 december 2012 heeft aangegeven het
vanzelfsprekend te vinden dat de inwoners van de provincies intensief bij de besprekingen zullen
worden betrokken;
Overwegende dat:
Met dit beleidsvoornemen er na 25 jaar een einde komt aan enig zelfbestuur in de provincie
Flevoland;
Dit een vraagstuk is dat alle inwoners van de provincie Flevoland aangaat,
Spreekt uit:
Dat een existentiële vraag als het opheffen van een provincie niet kan worden voorbehouden aan
een meerderheid in de Staten Generaal zonder kennis te nemen van de opvatting van de inwoners
van de betreffende provincie.
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
Een referendumverordening voor te bereiden om een raadgevend referendum, rond de vraag of
de Flevolandse inwoners in kunnen stemmen met het voornemen van Kabinet Rutte II om de
provincie Flevoland op te heffen teneinde de vorming van een megaprovincie bestaande uit
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, mogelijk te maken.
Een referendum uit te schrijven gelijkvallend met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
wanneer de minister na de "open" consultatie zijn voornemen ongewijzigd doorzet in een
herindelingsontwerp.
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekening en naam:
Chris Jansen, statenlid (PW)

Motiemet betrekking tot een agendapunt
art. 80 RvO Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 06-02-2013

Bij de behandeling van agendapunt: motie

Betreffende: Referendum provincie fusie

Constaterende dat:

De minister van BZK op 14 december 2012 een brief heeft gestuurd met daarin het
beleidsvoornemen dat leidt tot opheffing van de provincie Flevoland;
De minister van BZK in zijn brief heeft aangegeven het vanzelfsprekend te vinden dat de
inwoners van de provincies intensief bij de besprekingen zullen worden betrokken;
Overwegende dat:
Provinciale Staten het belangrijk vinden dat alle inwoners van Flevoland kunnen reageren op het
voornemen van het kabinet;
PS een diepgaande discussie moet kunnen voeren over alle vormen van burgerparticipatie;
Dat het college van GS heeft toegezegd nog voor de komst van de minister met een notitie ter
zake te komen .

Spreken uit dat:
Dat op 27 februari de staten zich zullen uitspreken over de wijze waarop inwoners en
organisaties hun opvattingen kunnen weergeven;
Afsluiting
En gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening en naam:

Fractievoorzitter

Stemverhouding
De motie is:

V

Voor

Tegen
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Motie v r e e m d aan de orde van de dag
art. 80 RvO Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 06-02-2013
Agendapunt: motie
Onderwerp: Voorzitter Presidium
Constaterende dat:
De Commissaris der Koningin van Flevoland voorzitter is van Gedeputeerde Staten, Provinciale
Staten en het Presidium;
Dit tot gevolg heeft dat geregeld de voorzitter van het Presidium de voorzitter van Gedeputeerde
Staten en/of Provinciale Staten advies verstrekt over bepaalde handelwijzen en visa versa.
Overwegende dat:
Het natuurlijk opmerkelijk is dat een en dezelfde persoon zichzelf adviseert in soms knellende
vraagstukken;
Dit o.a. rondom de schriftelijke vragen over het afscheid van ex-Gedeputeerde Bliek pijnlijk
duidelijk is geworden met alle gevolgen vandien voor de geloofwaardigheid van de politiek in
Flevoland.
Spreekt uit dat:
Het in de ogen van de indieners onwenselijk en onmogelijk is dat de Commissaris der Koningin
deze 3 posities op geloofwaardige wijze kan blijven invullen.
De indieners zich bewust zijn dat hiervoor een aanvullend amendement noodzakelijk is om artikel
2 van het Presidium reglement te wijzigen zodat een Statenlid tot voorzitter van het Presidium kan
worden verkozen.
Vraagt de Commissaris der Koningin:
Vrijwillig af te treden als voorzitter van het Presidium
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Chris Jansen, statenlid (P

Motie vreemd aan de orde van de dag
art. 80 RvO Provinciale Staten van Flevoland

iristeDD^
Motie nr.:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 6 februari 2013
Betreffende: Onderhandelaarsakkoord Financiën tussen Kabinet en IPO/VNG/Unie van
Waterschappen

Constaterende dat:
Het kabinet voornemens is een aantal ingrijpende financiële maatregelen te nemen zoals
de invoering van een 'gesloten huishouding' voor provincies, de Wet HOF/EMU norm,
schatkistbankieren, het btw-compensatiefonds en de financiële gevolgen van de diverse
decentralisaties;
Op maandag 21 januari het onderhandelaarsakkoord Financiën is gepubliceerd; een
akkoord tussen Rijk en IPO, VNG en UvW;
In dit onderhandelaarsakkoord nadere afspraken zijn gemaakt over de uitwerking van een
deel van de kabinetsvoornemens, te weten die met betrekking tot de Wet HOF/EMU
norm, schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds;
De regeringsvoornemens inzake de Wet HOF, schatkistbankieren en gesloten huishouding
leiden tot een belangrijke inperking van de autonomie en het budgetrecht van de
provincies;
Het akkoord in een groot aantal provincies en gemeenten tot onrust en discussie leidde;
Provinciale Staten op 22 januari een schriftelijke toelichting van het college ontvingen op
dit onderhandelaarsakkoord, maar niet in de gelegenheid zijn geweest een standpunt te
bepalen voor de besluitvoering in het IPO-bestuur plaatsvond;
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten het akkoord in principe te
ondersteunen;
In het IPO-bestuur op 31 januari bij meerderheid is besloten met het akkoord in te
stemmen.
Draagt het college op om:
De gevolgen van het akkoord bij de behandeling van de Perspectiefnota voor te leggen
aan Provinciale Staten;
Zich in te spannen in zijn contacten met het rijk en IPO om de negatieve gevolgen van het
akkoord voor de positie van de provincies zo veel mogelijk te beperken;
De positie van Flevoland voor te leggen aan Provinciale Staten, voordat over gegaanftot
medewerking aan verdere regeringsvoornemens op dit onderwerp, in IPO verband of
anderszins.
En gaat over tot de orde van de dag.
ngediend door:
Michiel Rijsberi
Jan van Wieren, CDA
PutiLi PLIJ./, PtTJA
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
griffier,
voorzitter,
Stemverhouding

De motie is:

Voor

Tegen

