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Statenvoorstel 

L E V O L A N D 
Provinciale Staten van Revoland 
Statenvergadering d.d.: 
Conform besloten 12012 

Aan 
Provinciale Staten 

Onderwerp 
Afdoening lijst van rhoties 

1. Beslispunten 
1. De moties, voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder num

mers 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 27, 30 en 33 als afgedaan te 
beschouwen en van de lijst af te voeren. 

Besluitvormingsronde Statendag 

30 mei 2012 

^Sendapunt 

Lelystad 

10 mei 2012 

Registratienummer 

1326968 

2. Inleiding 
Het Presidium heeft besloten om de lijst van moties elk kwartaal aan Provin
ciale Staten voor te leggen ter bepaling van de afdoening ervan. 
Het Presidium stelt u voor om de moties op bijgaande lijst met de nummers 
1, 2, 3, 5, 9, 10,|11, 12, 13, 14, 19, 24, 27, 30 en 33 als afgedaan te be
schouwen, zodat zij van de lijst kunnen worden afgevoerd. 

3. Beoogd effect 
Voortgang in de afdoening van de moties bewaken en vaststellen, dat be
paalde moties als afgedaan kunnen worden beschouwd. 

4. Argumenten 
1.1. De moties ónder de nummers 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 

27, 30 en 33 kunnen als afgedaan worden beschouwd op grond van de 
toelichting! die in de laatste kolom van de lijst is gegeven. 
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5. Ontv/erp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het Presidium van 10 mei 2012 nummer 1326968. 

BESLUITEN: 
De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder nummers 
1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 27, 30 en 33 als afgedaan te be
schouwen en van de lijst af te voeren. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 30 mei 
2012. 

griffier. 

6. Bijlagen 
Lijst van moties 

voorzitter. 

(HB 1266474) 
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LIJST VAN MOTIES t/m 9 mei 2012 

Bijlage bij Statenvoorstel 

1326968 

Nr. Reg. 

1. C.693745 

Wanneer 

29-05-2008 
Algemene 
beschouwingen 
begroting 2009 

1002181 27-05-2010 
Algemene 
beschouwingen 
2010 

1161848 I 18-05-2011 

4. 1161878 18-05-2011 

Onderwerp/ (korte) inhoud 

Verantwoorde groei 
De organisatie voor 2009 binnen 
het nieuwe kader inrichten: 

Nieuwe taken voortvloeiend 
uit decentralisatie vanuit de 
Rijksoverheid (commissie Lod
ders) afzonderlijk budgetteren 

Speerpunt Luchthaven Lelystad 
Initiatieven onderzoeken om de 
vooruitgang t.a.v. de doorontwik
keling van de business airport een 
Impuls te geven 

Onderzoek openbaar declaraties 
Inrichting van een openbaar 
toegankelijk declaratieregister, 
waar helder terug te zien is om 
welke declaraties het gaat, welke 
persoon er declareert en wat de 
kosten en reden van declareren 
zijn. 

Positie vrijwilliger in het coali
tieakkoord 
Verzoekt het college bij de uitvoe
ring van het coalitieakkoord meer 
te nemen dat vrijwilligers gestimu
leerd moet worden 

Ph. 

Witteman 

Lodders 

Verbeek 

Lodders 

Planning/ 
Stand van zaken 

Uitvoering 
afhankelijk van 
ontwikkeling 
rijksbeleid 

Motie is afkomstig uit een 
eerdere Statenperiode, met 
een Hoofdlijnenakkoord 
2007-2011, waarover ver
antwoording is afgelegd. 
Thans is een andere periode 
aangebroken en worden 
onderwerpen op basis van 
het huidige coalitieakkoord 
benaderd. 
Voorstel: als afgedaan 
beschouwen. 

Op 11 oktober heeft u een 
brief, nr 1223823, bereikt. 
Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan. 

Hier wordt gezamenlijk door 
Griffie en Secretarie aan
gewerkt. 
Eind april heeft besluit
vorming in het college van 
GS plaatsgevonden. Na 
enkele operationele aanpas
singen zal informatie 
hierover worden gedaan. De 
toe te passen methodiek zal 
ook gehanteerd kunnen 
worden voor declaraties van 
Statenleden. 

Bij, en met, de Flevolandse 
gemeenten wordt geïnven
tariseerd welke activiteiten 
op lokaal niveau al plaats
vinden. Aan de hand daar
van wordt provinciale rol 
en invulling daarvan bezien. 
Medio oktober is een mede
deling gedaan over de stand 
van zaken. 
Bij, en met de Flevolandse 
gemeenten is thans geïn
ventariseerd welke activi-
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teiten al op lokaal niveau 
plaatsvinden. Rond de 
zomer volgt mededeling aan 
PS over de uitkomsten van 
dit Bestuurlijk Overleg met 
de gemeenten over de 
invulling van het sociale 
domein. 

29-06-2011 Verbonden partijen 
Voorafgaand aan het sluiten van 
een overeenkomst in het kader van 
de in het coalitieakkoord bedoelde 
vitale coalities Provinciale Staten 
het beoordelingskader Verbonden 
Partijen met PS wordt besproken 
en door middel van een Staten
voorstel geactualiseerd 
Tegelijkertijd een beleidsvisie 
opstellen met betrekking tot 
informatievoorziening, sturing en 
verantwoording bij verbonden 
partijen en dit in een 'governance' 
kadernota in PS vast te stellen 

Verbeek 

29-06-2011 Randstedelijke Rekenkamer 
Met een afvaardiging uit PS in 
overleg met de andere drie deel
nemende provincies te treden met 
als doel te komen tot een verla
ging van de provinciale bijdrage 

Presidium 

In het najaar van 2011 zal 
er vanuit het college van GS 

! een notitie omtrent de 
I definitie de begrippen 
I «verbonden partijen» en 
; «vitale coalities» aan 
i Provinciale Staten worden 

verzonden. 
Op 11-01-2012 hebben de 
staten in een panoramaronde 
gesproken over de discussienota 
Verbonden partijen en vitale 
coalities (zie ook toezegging nr. 
15). Prof. Hein van Duivenbode 
(Universiteit van Tilburg) 
verzorgde een v^etenschappe-
lijke inleiding. Aan een herijkt 
l<ader en een raamwerk vitale 
coalities wordt gewerkt. Mits 
de agenda van de staten dit 
toestaat ligt dit op 18 april ter 
bespreking voor. 

Aanbeveling : integreer 5 en 

I 
! Met het vaststellen door het 

Presidium van de agenda 
i voor 18 april kunnen punten 
'• 5. en 12. van de Lijst van 
j Moties over Verbonden 
I Partijen en Vitale Coalities 
! als uitgevoerd worden 

beschouwd. 

De bespreking van 18 april 
heeft ertoe geleid, dat er 
een statenwerkgroep zich 
over dit onderwerp zal gaan 
buigen. Verdere inititatief 
ligt thans bij PS. Motie 
wordt door het college als 
uitgevoerd beschouwd. 

I 
Namens het presidium 
wordt een brief verzonden 
naar de Randstedelijke 
Rekenkamer met verzoek 
om reactie op de betreffen
de motie. Tevens worden de 
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7. 29-06-2011 

29-06-2011 

29-06-2011 

van 20% aan de Randstedelijke 
Rekenkamer 

10. ' 1234617 26-10-2011 

Wetenschappelijke steunfunctie 
Flevoland 
Verzoekt het college samen met 
maatschappelijke partners tot een 
duurzame oplossing voor de we
tenschappelijke steunfunctie 
Flevoland te komen 

Lodders 

Versoberen bestuurskosten PS 
Dragen het Presidium op bij de 
behandeling van de programmabe
groting 2012 PS een voorstel aan te 
bieden waarin PS voor 2012 en 
verder betekenisvol versoberen in 
de directe en indirecte bestuurs
kosten van Provinciale Staten 
Te onderzoeken of en op welke 
termijn de uitkering bij aftreden 
van statenleden kan worden 
beëindigd en PS een voorstel aan 
te bieden. 

N-50 traject Ramspol-Kampen-
Noord 
Verzoeken het college in overleg 
te treden met de Overijssel-
alsmede Rijkswaterstaat en ze 
verzoeken ook het resterende stuk 
N50 traject Ramspol - Kampen -
Noord te verbreden en te onder
zoeken of een wisselstrook op de 
Eilandbrug haalbaar is. 

Presidium 

Lodders 

aangenomen moties van 
Flevoland en Utrecht 

1 besproken in de program-
I maraad. 

Wij hebben u per medede
ling van 18 oktober 2011 
geïnformeerd over de stand 
van zaken rondom de WSF 
tot dat moment. Nadien 
hebben er nog bestuurlijke 
en ambtelijke overleggen 
plaatsgevonden. Dit heeft 

1 geresulteerd dat er eind 
2011 opdracht is verstrekt 
door de gemeente Almere 
om een onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden van 
een zelfstandig voortbe
staan van de WSF. De 
planning is dat de uitkom
sten van dit onderzoek m 
eind april bekend worden. 
Wij zijn voornemens de 
uitkomsten van het onder
zoek af te wachten. Daarna 
zullen wij u rapporteren 
over de uitvoering van de 
motie. Wij verwachten dit 
voor het zomerreces te 
kunnen doen. 

Nadere uitwerking ter 
bespreking in presidium en 
seniorenconvent (novem
ber/december 2011). 
Besluitvorming door PS in 
januari/februari 2012 
middels begrotingswijziging. 

Windmolens Houtribdijk Inge- Bliek 

De uitkomst van het ge
voerde overleg over de N50 
zal worden gedaan in 
samenhang met de terug
koppeling van de landsdeli-
ge MIRT-overleggen in 
december 2011. 

De uitkomst van het overleg 
is inmiddels gecommuni
ceerd. 

Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan. 

PS is door GS geïnformeerd 
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11. 1249849 16-11-2011 

diend door J. Meursing, WD 
fractie 
Draagt het college van GS op: 
- de Houtribdijk te interpreteren 
als zoekgebied ipv de kanttekening 
van het college om dit te interpre
teren als 'studiegebied' i.p.v. 
zoekgebied. 
- Voorgaande overwegingen en 
uitspraken mee te nemen bij haar 
aangepaste reactie op het Plan van 
aanpak IJsselmeerdijk en de 
Houtribdijk als zoekgebied te 
beschouwen 
- het overleg aan te gaan met het 
Ministerie van ELI om te komen tot 
het benutten van de Houtribdijk 
voor de plaatsing van Windmolens 
in plaats van de voorziene plaat
sing van een twaalftal windmolens 
uit het Windmolenpark NOP, voor 
de kust van Urk (tussen de Ketel
brug en het Schapenpad) 
- Provinciale Staten in kennis te 
stellen van de uitkomsten van het 
overleg ter zake. 

Startnotitie voorafgaand aan 
beleidsnotitie 
WD/CU/SP/D66/CDA/SGP/50 
plus/PvdA 
Draagt het college van GS op : 
-een startnotie ter besluitvor
ming voor te leggen aan de 
leden van PS voorafgaand aan 
de totstandkoming van een 
beleidsnotie etc. 
-in de startnotie o.a. de aan
leiding, procesgang, de hoofd
li jnen en eventueel evaluatie 
van het huidige beleid, t i jds
planning, eindresultaten en de 
risico's te beschrijven en PS uit 
te nodigen tot het doen kader
stellende uitspraken, 
-het beleid verder vorm te 
geven met het resultaat van de 
besproken startnotit ie en de 

Verbeek 

over de afhandeling van 
deze motie middels een 
mededeling d.d. 3 novem
ber 2011 ( nr 1236578) 

Op vrijdag 18 november 
2011 is de reactie van de 
Minister van EL&l ontvangen 
. De minister wil de uit
spraak van de Raad van 
State afwachten. 

Met het verzoek om overleg 
en het in kennis stellen van 
Provinciale Staten inzake de 
reactie van de Minister van 
EL&l is vooralsnog voldaan 
aan de motie. 

Vanzelfsprekend zal de 
uitspraak van de Raad van 
State voor kennisgeving aan 
Provinciale Staten worden 
aangeboden. 

Na de gedane uitspraak op 8 
februari 2012 zijn belang
hebbenden geconsulteerd. 
Alleen de gemeente Urk 
heeft aangegeven een 
behoefte van een gesprek 
met de Minister te hebben. 
Dit is in een brief van ons 
college verwoord en als 
mededeling naar PS verzon
den. Het antwoord van de 
Minister zal wederom ter 
informatie worden aange
boden. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

Overigens is thans een 
praktijk groeiende, waarin 
toepassing van het gevraag
de is waar te nemen. 
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12. 1249856 , 16-11-2011 

13. 1249859 16-11-2011 

polit ieke kaders. 

Vitale coalities 
W D /CU/CDA 
Spreek u i t : 
-dat er een afwegingskader 'vitale 
coalities' voor sturing en controle 
wordt opgesteld. 
-dat de provincie zorg draagt voor 
adequate en financiële sturing 
gericht op korte en lange termijn 
in een vitale coalitie die zich op 
gebiedsontwikkeling of andere 
provinciale kerntaken richt, 
-dat een gebiedsgerichte vitale 
coalitie in de kaderstelling, con
trole en rapportage moet worden 
behandeld als een verbonden 
partij totdat het afwegingskader 
vitale coalities is vastgesteld. 

Verbeek 

Noordelijk Flevoland Zuiderzee
gelden 
WD/50PLUS/SGP/CDA/SP 
Verzoekt het college van GS : 
-de aanjagersrol stevig op te 
pakken. 
-er bij de gemeenten NOP en Urk 
op aan te dringen uiterlijk januari 
2013 met initiatieven te komen, 
-met een voortgangsrapportage te 
komen, telkens om de 6 maanden, 
voor het eerste per mei 2012 

Appelman 

De voorgestane aanpak is 
afhankelijk van de uitkomst 
van de PS- bespreking van 
de discussienota Verbonden 
partijen en vitale coalities 
(HB 1245165). Zie ook het 
gestelde bij nr. 5. 
Op 11-01-2012 hebben de 
staten in een panoramaronde 
gesproken over de discussienota 
Verbonden partijen en vitale 
coalities (zie ook toezegging nr. 
15). Prof. Hein van Duivenbode 
(Universiteit van Tilburg) 
verzorgde een wetenschappe
lijke inleiding. Aan een herijkt 
kader en een raamwerk vitale 
coalities wordt gewerkt. Mits 
de agenda van de staten dit 
toestaat ligt dit op 18 april ter 
bespreking voor. 

Aanbeveling : integreer 12 
en 5. 

Met het vaststellen door het 
Presidium van de agenda 
voor 18 april kunnen punten 
5. en 12. van de Lijst van 
Moties over Verbonden 
Partijen en Vitale Coalities 
als uitgevoerd worden 
beschouwd. 

De bespreking van 18 april 
heeft ertoe geleid, dat er 
een statenwerkgroep zich 
over dit onderwerp zal gaan 
buigen. Verdere inititatief 
ligt thans bij PS. Motie 
wordt door het college als 
uitgevoerd beschouwd. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

Planning/ stand van zaken 
• PS 1-2-12: werksessie 
Noordelijk Flevoland 
•PS 7-3-12: opinie investe
ringsprogramma ZZL-
Noordelijk Flevoland 
• PS 28-3-12: besluitvorming 
investeringsprogramma ZZL-
Noordelijk Flevoland. 
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14. 1249861 ' 16-11-2011 

15. I 1249867 16-11-2011 

16. I 1249890 16-11-2011 

17. 1249901 16-11-2011 

Gooiseweg i Lodders 
WD/SP/CU/D66 
Draagt het college van GS op : 
-de financiële bijdrage voor het 
oplossen van de knelpunten 
Trekkersveld en de brug over 
de Groenewoudsetocht in 2012 
beschikbaar te stellen aan de 
gemeente Zeewolde, mits 
voldaan is aan de hiervoor 
geldende normen 
-de oorspronkelijke planning 
voor de gefaseerde verdubbe
ling van de Gooiseweg opdat er 
geen verder vertraging op
treedt en mogelijke financiële 
gevolgen binnen het PIMT op 
te vangen 

Plaatsen EV oplaadpalen c q . - i Lodders 
punten 

i SP/CU 
; Draagt het college op het 
I terrein van het provinciehuis 
' en die van de steunpunten op 

daarvoor geschikte plaatsen te 
voorzien van EV laadpalen cq -
punten en hierbij ook fietsen 
en scooters te betrekken. 
Overdracht vaarwegenbeheer Lodders 
aan WS Zuiderzeeland 
D66/VVD/CDA 
Draagt het college op: 

! -te onderzoeken welke winst in 
; kwal i tei t , efficiency, maat

schappelijke kosten bereikt kan 
; worden door het vaarwegbe-
; heer uit te besteden aan het 
I waterschap Zuiderzeeland. 

-Hierover binnen een jaar aan 
I Provinciale Staten rapport en 
' advies uit te brengen 
! Provinciale Monumentenlijst Lodders 
! CDA/CU/SP/50 
I plus/GL/SGP/PW 

Dragen het college op een 
onderzoek te starten naar de 
mogelijke omvang van een 
provinciale monumentenlijst en : 
de daarbij behorende financië
le gevolgen ; 

Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan 

Inmiddels is er een conve
nant met de gemeente 
Zeewolde gesloten over 
financiering en planning. 
Deze is in lijn met de motie. 

Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

Op dit moment zijn er 
offertes aangevraagd. Rond 
de zomer verwacht het 
college hier een besluit over 
te kunnen nemen. 

De overdracht wordt mee
genomen in het vaarwegen-
beleid. Eind dit jaar wordt 
dat aan PS voorgelegd. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

! 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 

: moties. 

j Dit onderwerp wordt be-
i trokken bij de nota herij-
i king cultuurbeleid. 

! Het college acht hiermee 
I aan de motie te hebben 

voldaan 



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

18. 1249905 16-11-2011 Maximalisering uurtarief 
externe inhuur 
CU/WD 
Verzoekt het college van Gedepu
teerde Staten voor inhuur van 
extern ingehuurde medewerkers 
een maximumuurtarief in te 
voeren van €225,00 exclusief BTW 

Witteman Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 
Verwacht wordt dit te 
verwerken in herijking 
cultuurbeleid. 

19. 1249909 16-11-2011 Aannemen motie Brinkman 
SGP 
Spreken uit haar vreugde over 
het aannemen van deze motie 

Verbeek Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 
Overigens gaat het college 
ervan uit, dat er geen acties 
uit deze aanname voort
vloeien 

20. 1249932 16-11-2011 

21. 1249934 16-11-2011 

Bij lokatiekeuze NVO's reke
ning houden met behoefte 
aan FUP's 
PvdD//SP 
Verzoeken het college: 
-Met de lokatiekeuze voor 
natuurvriendelijke oevers ook 
zoveel mogelijk rekening te 
houden met de behoefte aan 
fauna-uistapplaatsen. 
-te inventariseren of ook op 
plaatsen waar geen natuur
vriendelijke oevers zullen 
worden aangelegd, fauna-
uitstap plaatsen gewenst z i jn, 
-het waterschap te verzoeken 
dezelfde uitgangspunten te 
hanteren 

Lodders 

Faunavoorzieningen bij weg-
verdubbeling Gooiseweg 
PvdD/SP/PvdA 
Dragen het college op alle 
noodzakelijke maatregelen te 
nemen om veiligheid van mens 
en dier te garanderen en de 
staten hierover te informeren. 

Lodders 

22. 1249937 16-11-2011 Openbaar vervoer 
50 plus/SP 
Verzoekt het college, gehoord 
de beraadslagingen over in
standhouding en betaalbaar
heid van het openbaar vervoer 
en regiotaxi's in het rond 
Flevoland zich binnen bestaand 
beleid in onderhandeling met 
betrokken ondernemers en 
medeoverheden in te zetten 
voor de instandhouding van 

Lodders 

De lokatiekeuze wordt 
meegenomen in het vaar-
wegenbeleid, dat eind 2012 
aan PS wordt voorgelegd. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

De voorziening wordt 
meegnomen in het ontwerp 
voor de Gooiseweg. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

De ouderenkorting is onder
deel van de discussie in 
Oost Nederland over de 
nieuwe producten in het 
kader van de overgang naar 
de ov-chip. Deze discussie 
loopt nog. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van^ 
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23. i 1249940 16-11-2011 

24. i 1249944 j 16-11-2011 

25. I 1249950 16-11-2011 

26. 1249952 16-11-2011 

kortingsregelingen voor oude
ren. 
Gehandicapten en chronisch 
zieken 
GL/VVD/PvdA/50 plus 
Dragen het college op de 
provincie - in overleg met de 
gemeente - de mogelijk boven
lokale rol van de provincie 
onderzoekt op het thema 
gehandicapten en chronisch 
zieken, naast de al genoemde 
thema's 'eenzaamheid, oude
ren en vrijwilligers'. Dit alles 
dient binnen hetzelfde budget 
uitgevoerd te worden. 
-De cyclus P&C te rapporteren 
over de uitkomst van voor
gaand onderzoek 

Gladheidbestrijding 
GL/WD 
Dragen het college op in de 
voorjaarsnota te komen met 
een voorstel met welke midde
len het egalisatiefonds gevuld 
kan worden 

Digitaal indienmogelijkheid 
moties en amendementen 
CDA 
Spreken uit dat het wenselijk is 
tot een digitale indiening van 
moties en amendementen te 
komen en deze digitaal te 
kunnen ondertekenen en on
dersteunen 
Instellen Provinciale Jonge-
renraad 
SP/GL/WD/D66/PvdD 
Draagt het college op: 
-binnen 6 maanden de haal
baarheid van het instellen van 
een provinciale jongerenraad 
te onderzoeken 
-bij een positief resultaat 
beleid op te stellen die de 
jongerenparticipatie vergroot 
en het mogelijk maakt dat 
deze de provincie gevraagd en 
ongevraagd van advies kan 
dienen 

Presidium 

I op 16/11 aangenomen 
I moties. 

Lodders j Het college streeft naar 
' gelijktijdige afdoening van 

op 16/11 aangenomen 
moties. 
Verwacht wordt dit te 
betrekken bij herijking 
sociaal domein. 

Bij, en met de Flevolandse 
gemeenten is geïnventari
seerd welke activiteiten al 
op lokaal niveau plaatsvin
den. Op enig moment volgt 
mededeling aan PS over de 
uitkomsten van dit Bestuur
lijk Overleg met de ge
meenten over de invulling 
van het sociale domein. 

Lodders Het voorstel is in procedure 
gebracht en PS hebben dit 
op 18 april j l . in besluitvor
ming omgezet. 

Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan. 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

Er wordt onderzoek gedaan 
naar de meest geschikte 
software om hieraan tege
moet te komen. 

Offerteaanvragen zijn 
uitgegaan in mei 2012. 

Witteman ( , Het college streeft naar 
Verbeek ) ( gelijktijdige afdoening van 

, op 16/11 aangenomen 
i moties. 

I Gedachtevorming is gaande 
; waarbij de rol van sociale 
; media en het Flevopanel 

zullen worden betrokken. 
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Subsidie en salariskosten 
publieke instellingen 
SPA/VD 

I Roept het college op: 
I -in haar subsidiebeleid op te 

nemen dat er geen subsidie 
wordt verstrekt aan instellin-

! gen waarvan de bestuurders 
meer dan de Balkenende norm 
verdienen 

Hoorzitting 
jacht/popu latiebeheer 
PvdD/PvdA/PVV/GL/SP/D66/50 
plus 
Spreekt uit een hoorzitting te 
organiseren over nut en nood
zaak van jachtpopulatiebeheer 
in Flevoland 

Lodders 

Sportservice Flevoland 
Verzoekt het college van GS 
derhalve: 

Met het bestuur van Sport
service Flevoland in over
leg te treden over de uit
voerbaarheid van het toe
komstscenario 
De ombuigingen binnen 
product 4.1.2 voor zover 
deze betrekking hebben op 
het beleidsterrein Sport, 
meer evenredig te verdelen 
over de verschillende las
ten 
PS bij de behandeling van 
het financieel kader voor 
2013 een voorstel te doen 
over de wijze waarop uit
voering van het toekomst
scenario van Sportservice 
Flevoland op zodanige wij
ze kan plaatsvinden dat 
deze organisatie zich pro
fielversterkend kan reorga-
niseren. 

Boter bij de Vis 
Spreekt uit dat: 
het verlenen van vergunningen 
op eenduidige wijze plaats moet 
vinden; 
afhankelijkheden van de ene 
vergunning op de andere ver
gunning voorkomen moeten 
worden en zullen worden geïn-

Bliek 

Lodders 

Biek 

I 

Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

Verwerking heeft plaatsge
vonden bij aanpassing ASF 
2006 ( vaststelling ASF 2012 
)• 

Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan. 
Het college streeft naar 
gelijktijdige afdoening van 
op 16/11 aangenomen 
moties. 

Griffie zal komen met 
voorstel instellen werkgroep 
ter nadere omschrijving 
hoorzitting, te houden in 2® 
helft 2012 
Informatie zal plaatsvinden 
via de Voorjaarsnota 2012. 

Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan. 

Ons college heeft een brief 
met een strekking als 
aangegeven in de motie in 
voorbereiding. Om de brief 
optimale zeggingskracht 
mee te geven streven wij 
naar gezamenlijke verzen
ding door meerdere provin
cies, in dit geval de mede
bewindvoerders ten aanzien 
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tegreerd, zoals ook is gebeurd 
bij de gemeenten en 
waterschappen - ook bekend 
onder de naam 1-loket-functie; 
visserij duurzaam kan worden 
ingerichL indien er integraal 
naar het systeem van Ecologie 
& Economie wordt gekeken. 
Verzoekt het College van GS: 
dit type oplossing onder de 
aandacht van staatssecretaris 
Bleker, de Tweede Kamer en 
Actal (Advies College Toetsing 
Regeldruk) te brengen voordat 
de nieuwe Natuurwet behan
deld wordt, zodat er 
een dialoog start waarin ge
sproken wordt over het verbin
den van Ecologie & Economie 
in plaats van over het verbieden 
van Ecologie & Economie. 

De Mus 
Spreekt uit dat: 
vergunningen mbt ontheffing 
van verplaatsing van Rode Lijst-
soorten vervangen kunnen 
worden door een meldplicht in 
combinatie met het inschakelen 
van officiële 'vangers' die 
zorgdragen voor de verplaat
sing van ongewenste soorten. 
Verzoekt het College van GS: 
dit type oplossing onder de 
aandacht van staatssecretaris 
Bleker, de Tweede Kamer en 
Actal (Advies College Toetsing 
Regeldruk) te brengen voordat 
de nieuwe Natuurwet behan
deld wordt, zodat er 
een dialoog start waarin ge
sproken wordt over het verbin
den van Ecologie & Economie 
in plaats van over het verbieden 
van Ecologie & Economie. 
Actieve informatievoorziening 
aan PS m.b.t. (geheime) 
besluiten 
Draagt het college van Gedepu
teerde Staten op 
• Met spoed en in nauw overleg 

met het Presidium te komen 
tot een protocol voor het 
informeren van de Staten, 
waarbij de uitgangspunten 

Bliek 

Verbeek 

van vergunning van visserij 
onder de huidige Natuurbe
schermingswet, Noord-
Holland en Friesland. De 
essentie van de brief is dat 
het ministerie met toe
stemming onder de Visse-
rijwet ook de natuurwaar
den in acht neemt, zoals 
dat voor visserij op zee zal 
worden gedaan, met een 
bepaling onder de nieuwe 
Natuurwet. 

Het college van GS van 
Friesland heeft laten weten 
de brief mede te willen 
ondertekenen, het is nog 
wachten op Noord-Holland. 
De brief zal uiteindelijk 
worden verstuurd ruim voor 
de behandeling van het 
voorstel voor de nieuwe 
Natuurwet. 

De provincie Flevoland is 
actief betrokken bij de IPO-
reactie op het wetsvoorstel 
en zal het advies van de 
Raad van State en voorstel 
aan de Tweede Kamer 
nauwkeurig bestuderen of 
eerdere aanbevelingen zijn 
overgenomen. Indien nodig 
zal in IPO-verband actie 
worden ondernomen om te 
bewerkstelligen dat het 
verbinden van Economie en 
Ecologie uitgangspunt wordt 
van nieuwe natuurwet-
geving. 

I 

Namens het college is de 
toezegging gedaan om in 
mei met een protocol te 
zullen gaan komen. Hieraan 
wordt thans gewerkt. 
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zijn (1) Provinciale Staten 
volledig en actief te informe
ren en (2) slechts bij uitzon
dering en gemotiveerd ge
bruik te maken van de be
voegdheid informatie niet te 
verstrekken, zoals bedoeld in 
art. 167 en 179 van de Pro
vinciewet. 

• In het protocol zowel de 
openbare als de vertrouwe
lijke informatie en besluiten 
te betrekken. 

• Het protocol te onderwerpen 
aan een onafhankelijke juri
dische toets en het resultaat 
van die toets aan te bieden 
aan Provinciale Staten bij de 
behandeling van het proto
col. 

Het resulterende protocol ter 
vaststelling aan te bieden aan 
Provinciale Staten. 
Onderzoek procesgang Oost
vaarderswold 
Een onderzoek voor te berei
den dat de volledige proces
gang mbt OVW vanaf 2 novem
ber 2006 chronologisch in beeld 
brengt. Daartoe een werkgroep 
uit PS samen te stellen en een 
statenvoorstel door die werk
groep te laten voorbereiden. 

Presidium Voorbereidingen worden 
thans getroffen. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het Presidium van 10 mei 2012 nummer 1326968. 

BESLUITEN: 
1. de moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder nummers 1, 2, 3, 5, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 27, 30 en 33 als afgedaan te beschouwen en van de lijst 
af te voeren. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van/'rovinciale Staten van 30 mei 2012. 

griffier, ^/voorzi t ter . 

1332111 


