
  
  

 

B e s l u i t e n l i j s t  P S  
O p i n i e r o n d e 8  
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren J. de Borst (SGP) Bosma (VVD), J.J.T.M. van den Donk (PvdA), 
J.E. Geersing (ChristenUnie), C.A. Jansen (PVV), S.J. Kok (D66), E.F. Kunst (D66), de dames  
M. Luyer (CDA), J.L.E. Meursing (VVD), de heren S.Miske (GroenLinks), P.T.J. Pels (PvdA),  
A.W.H.J. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50PLUS).    
 
 
Rondevoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Rondegriffier: de heer P.L. Liedekerken 
College van GS: de heer M.J.D. Witteman 
 
 
Aanvang: 16.35 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt DE-on 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 20 augustus 2013, nummer 1518068, besluiten: 
1. De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen 

beschikbaar wordt gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het 
subsidiëren van een op te richten stichting DE-on.  

Toezegging De gedeputeerde doet PS een aanvullend memo toekomen met nadere 
onderbouwing van de keuze voor oprichting van een stichting. 

Rondeadvies Een meerderheid van de aanwezige fracties is van oordeel dat het voorstel 
onvoldoende rijp is voor besluitvorming en besloten wordt een nieuwe 
opinieronde te houden. 

Bespreekpunten Voornaamste bespreekpunt is de vorm waarin DE-on wordt gerealiseerd en 
waarbinnen de € 6.5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Hierbij is de vraag aan 
de orde in hoeverre PS sturing aan het programma kunnen geven als DE-on, 
bijvoorbeeld in de vorm van een stichting, op afstand wordt gezet.    

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013, 
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
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Besluitenlijst Opinieronde 8 van Provinciale Staten van Flevoland van 25 september 
2013 


