Statengriffie

Notulen
Registratienummer:

1330542

*1330542*
Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
gehouden op woensdag 16 mei 2012 om 21.00 uur in het Provinciehuis te Lelystad.

Aanwezig zijn:
De heer J.N.J. Appelman (CDA), mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren J. Lodders (VVD),
M.J.D. Witteman (PvdA), leden van het college van Gedeputeerde Staten.
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD), de heer M. Bongers (SP), mevrouw F.J.E. BoodeGroot Nibbelink (PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati
(PvdA), W. Boutkan (PVV), F. Brouwer (CU), J.J.T.M. van den Donk (PvdA), J.E. Geersing (CU), de
dames I. van Hooff (VVD), M. Jonker-Waterlander (VVD), I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen
(PVV), A. Karsies (PVV), C.J. Kok (PVV), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66), de dames M. Luyer
(CDA), 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), J. de Reus (VVD), M.A. Rijsberman (D66), de dames S.
Rötscheid (D66), C.J. Schotman (CDA), de heren R.J. Siepel (CU), J.N. Simonse (SGP), E. Sloot
(PvdA), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), de heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP),
de heren H.W.E. van Vliet (VVD), J. van Wieren (CDA)
Afwezig:
Mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer J.J. van Klaveren (PVV).
Voorzitter:
De heer L. Verbeek (CdK)
Griffier:
Mevrouw I.M. Rozema, interim-griffier.
1. Opening.
De voorzitter: "Hartelijk welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van de provincie
Flevoland op 16 mei 2012. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Weijand en
ik zit even rond te kijken of ik nog andere lege stoelen zie. Ik heb begrepen dat de heer Van
Klaveren iets later binnenkomt. Maar hij komt wel."
De heer Jansen: "De heer Boutkan zal ook iets later komen."
De voorzitter: "Die komt ook iets later. Dan zullen zij samen komen. Dat is niet zo, zegt
mevrouw Joosse. Maar goed, voor de stemmingen straks moeten wij dat even in de gaten
houden in verband met de getallen. Als dat al aan de orde is. Ik ga over naar agendapunt 2."
2. Vaststellen agenda
De voorzitter: "Wij hebben natuurlijk recent al een besluitvormingsronde gehad waardoor er nu
geen standaardagenda is. De lijst met ingekomen stukken en de notulen van de vorige
vergadering staan gewoon op de agenda van 30 mei aanstaande. Die gaan wij vandaag dus niet
behandelen. Desondanks hebben wij nog een aangepast agendapunt. Aangezien wij vanavond,
op verzoek van de fractie van GroenLinks, een nieuw burgerlid zullen beëdigen. Dat doen wij bij
agendapunt 4. Verder zijn er geen mondelinge vragen aangekondigd en geen aanvullingen op de
agenda. Gaat u akkoord met deze agenda?"
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Mevrouw Boode: "Voorzitter, de PvdA fractie stelt voor om het punt: Scenario's toekomst
Oostvaarderswold, nu van de agenda te halen. Het is weliswaar zo dat mijn fractie in de
opinieronde al haar voorkeur heeft uitgesproken, maar wij hebben ook goed geluisterd en
gehoord hoe breed de wens voor een open planproces leeft. Wij zijn bereid om daaraan mee te
werken. Willen wij daar echter over besluiten dan willen wij ook weten waar wij over besluiten
en dan willen wij onze kaderstellende rol vervullen en kaders meegegeven aan het college ten
behoeve van de uitvoering. Wij, is onze fractie maar ik neem aan dat de hele Staten dat willen.
Daarvoor hebben wij net iets meer tijd nodig dan die ene week die wij nu gehad hebben. Wij
stellen dan ook voor om de besluitvorming uit te stellen tot 30 mei en dan, zowel over een
eventueel open planproces als over de daarbij behorende kaders, in één keer te beslissen."
De voorzitter: "Dank u wel. Dus uw voorstel is om agendapunt 7b: scenario's toekomst
Oostvaarderswold, van de agenda af te voeren. Ik begreep dat mevrouw Schotman ook het
woord wil over de vaststelling van de agenda. Ga uw gang."
Mevrouw Schotman: "Dank u wel, voorzitter. De CDA fractie verzoekt om agendapunt 7a:
Aanpassing verordening groenblauwe zone, eveneens van de agenda af te halen. Het heeft er
vooral mee te maken dat er zeer recentelijk nog informatie binnen is gekomen omtrent de
onderbouwing van die verordening. Wij achten het noodzakelijk om die informatie wat verder
te bestuderen om ons standpunt nader te kunnen bepalen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit
ook voor andere fracties zou kunnen gelden. Het betreft namelijk wezenlijke stukken. In die zin
verzoeken wij om dit agendapunt uit te stellen tot 30 mei."
De voorzitter: "Dank u wel. Het voorstel is om ook agendapunt 7a: Aanpassing verordening
groenblauwe zone van de agenda te halen. De heer Simonse van de SGP over de vaststelling van
de agenda. Ga uw gang."
De heer Simonse: "Voorzitter, uiteindelijk zal de SGP niet anders kunnen dan hiermee in te
stemmen. Mij moet echter wel van het hart dat wij wel heel makkelijk omgaan met het
agenderen, het weer vooruitschuiven en het weghalen van agendapunten. Ik vind dat heel
frustrerend. Het duidt bepaald niet op daadkracht. Na een week hard werken moet je toch
weten waar je heen wilt. Nou, dat mis ik bij andere partijen."
De voorzitter: "Nog meer fracties die behoefte hebben aan een stemverklaring? De heer Jansen."
De heer Jansen: "Dank u wel, voorzitter. De fractie van de PVV vindt het werkelijk om
kotsmisselijk van te worden wat hier iedere keer gebeurt. Het lijkt ons toch een keer heel
verstandig om eens een besluit te nemen over een aantal dingen. Want met iedere keer
uitstellen schieten wij niets op. Het enige wat hier gebeurd is: er komen nieuwe argumenten, er
wordt over nieuwe informatie gesproken. We hebben overigens twee weken de tijd gehad om
hierover na te denken. Maar goed, wie ben ik? Wat ons betreft kunnen wij er vanavond
gemakkelijk een besluit over nemen, voorzitter."
De voorzitter: "Andere fracties die een stemverklaring willen afleggen? GroenLinks, de heer
Miske. Ga uw gang."
De heer Miske: "Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons wel vinden in de voorstellen van de PvdA
en het CDA. Uiteindelijk zijn zorgvuldigheid en onze kaderstellende rol belangrijker dan de
agenda."
De voorzitter: "Dank u wel. Ik kijk de rij even langs. De heer Stuivenberg van de SP. Ga uw
gang."
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, evenals GroenLinks gaat bij ons de kwaliteit van de
besluitvorming boven de snelheid waarmee het gebeurt. Wij wachten, zeker heel snel, de
inbreng van de collegepartijen af."
De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties? De heer Boshuijzen. Ga uw gang."
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De heer Boshuijzen: "Ja voorzitter, wij stemmen ook in met het voorstel tot uitstel. Ik wil daar
graag aan toevoegen dat wijsheid en verstand niets met kotsmisselijkheid te maken hebben."
De voorzitter: "Dank u wel. Heb ik daarmee alle fracties voldoende gelegenheid geboden? Dan
houd ik de volgorde van de agenda aan en dan breng ik eerst in stemming het verwijderen van
de agenda van punt 7a: Aanpassing verordening groenblauwe zone. Wie is daar voor?
Stemming
Voor stemmen: VVD, PvdA, CDA, SGP, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50Plus, PvdD.
Daarmee is dit voorstel aangenomen.
Dan gaan we naar het voorstel rond agendapunt 7b: scenario's toekomst Oostvaarderswold. Wie
is er voor het verwijderen van dit punt van de agenda?
Stemming
Voor stemmen: VVD, PvdA, CDA, SGP, SP, D66, ChristenUnie, PvdD, GroenLinks, 50Plus.
Daarmee is dit voorstel ook aangenomen.
Dan zijn die twee punten van de agenda verwijderd. 50Plus heb ik toch ook genoemd? Wel, die
heb ik wel genoemd. Kan ik de agenda voor het overige als vastgesteld beschouwen? Daar gaat u
mee akkoord? Dan hebben wij dat aldus besloten."
3. Mededelingen
De voorzitter: "Van onze zijde zijn er geen mededelingen maar de heer Boshuijzen heeft
gevraagd hier een mededeling te mogen doen. Ga uw gang. Blijft u maar gewoon op uw plaats
zitten."
De heer Boshuijzen: "Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, in de pers is dezer dagen melding
gemaakt van een conflict binnen de politieke partij 50Plus. Dat heeft geleid tot het terugtreden
van professor Kees de Lange uit al zijn functies binnen 50Plus. Over de achtergronden van deze
ontwikkeling kan onze fractie, maar dit is ook niet de plaats daarvoor, geen mededelingen
doen. De fractie van 50Plus, dat wil zeggen het Statenlid en de beide burgerleden, nemen in dit
conflict geen positie in. Binnen Provinciale Staten van Flevoland zetten zij hun werkzaamheden
voort, gebonden als zij zijn aan het verkiezingsprogramma waarop zij in 2011 gekozen zijn.
Dank u wel, voorzitter."
De voorzitter: "Dank u wel. Daar nemen wij dan kennis van."
4. Beëdiging burgerlid C.R. Korteweg (GroenLinks)
De voorzitter: "Wij gaan nu het burgerlid beëdigen zoals ik dat net heb aangekondigd. De heer
Korteweg zal als burgerlid van de fractie van GroenLinks gaan optreden. Mag ik u verzoeken te
gaan staan.
Ik verklaar dat ik, om tot burgerlid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik
getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid
van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen."
De heer Korteweg: "Dat verklaar en beloof ik."
De voorzitter: "Dankuwel. Van harte gefeliciteerd met uw toetreding als burgerlid van de fractie
van GroenLinks bij Provinciale Staten. U krijgt van ons een bloemetje."
Applaus
De voorzitter: "Ik stel voor dat wij wel doorvergaderen. U krijgt na de vergadering, het kan wel
zijn dat het niet zo heel erg laat wordt, tijd om hem nog even aan te spreken.

Notulen
Bladnummer

4
Ik zal het voor de zekerheid nog even uitspreken. Ik word er net op gewezen dat ik een
verkeerde tekst heb uitgesproken. Het ging uiteraard om een burgerlid. Dat is iedereen
voldoende duidelijk geweest. Ik zei per ongeluk: Statenlid. Maar het ging om een burgerlid van
de Staten. Dat we dat nog even gecorrigeerd hebben. U kunt allemaal op Internet naluisteren
dat ik dat nog heb gecorrigeerd. Wij gaan verder met de agenda."
5.

Vragenhalfuurtje
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje.

6. Hamerstukken
Er zijn geen hamerstukken.
7. Bespreekstukken
a. Aanpassing Verordening Groenblauwe Zone
Dit agendapunt is afgevoerd.
b. Scenario’s toekomst Oostvaarderswold
Dit agendapunt is afgevoerd.
c. Statenonderzoek Oostvaarderswold
De voorzitter: "De voorbereidingscommissie voor dit voorstel is voorgezeten door de heer Siepel.
Ik verzoek de heer Siepel om de vragen die eventueel gesteld worden straks voor zijn rekening
te nemen. Is er een fractie die over dit voorstel graag het woord zou willen voeren? Dat is nu
jammer voor de heer Siepel. Kunt u nu echt niet een vraag bedenken? Op andere momenten
bent u daar zo overvloedig mee. Nou, dan breng ik het voorstel in stemming, stel ik voor.
Mijnheer Siepel ik heb geen werk voor u. Het spijt mij zeer. Hij heeft zijn werk goed gedaan.
Laten wij het daar op houden. Van harte gefeliciteerd daarmee. Gaat u ermee akkoord dat ik
het voorstel in stemming breng? Ik zie iedereen ja knikken. Geen behoefte aan debat. Dan vraag
ik u: wie is voor dit voorstel?
Stemming
Voor stemmen: allen
Ik heb de indruk dat het alle fracties zijn. De heer Van Klaveren is nog niet binnen dus dat
betekent min 2 stemmen. De heer Jansen steekt zijn hand niet op? Stemt u tegen?"
De heer Jansen: "Ik had mijn hand al opgestoken. Ik zei: hij reed net over de rotonde."
De voorzitter: "Dan kunnen wij hem straks vertellen dat hij te laat was. Ik dank u allen hartelijk
voor deze instemming."
8. Sluiting
De voorzitter: "Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en wens u wel thuis."
(21.16 uur)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 30 mei 2012.

de griffier,

de voorzitter,

