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Besluitenlijst nummer 11 van Provinciale Staten van Flevoland van 25 september
2013

Aanwezig:
Voorzitter:

De heer L. Verbeek (CdK)
De dames R. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD), F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren
R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), F. Brouwer (ChristenUnie), J.J.T.M. van
den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff (VVD), M. JonkerWaterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen (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), mevrouw S.
Rötscheid (D66) en de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel (ChristenUnie), E. Sloot (PvdA) en A.
Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (VVD), mevrouw Y. Weijand
(VVD), de heer J. van Wieren (CDA)
Statengriffier: Mevrouw A. Kost
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

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

De heren E.G. Boshuijzen (50PLUS), J.J. van Klaveren (PVV) en E.F. Kunst (D66), mevrouw C.J.
Schotman (CDA)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren E.G. Boshuijzen (50PLUS)
en J.J. van Klaveren (PVV) en mevrouw C.J. Schotman (CDA).
2. Vaststellen agenda
•

Besluit

Naar aanleiding van de opinieronden van hedenmiddag zijn drie
hamerstukken aan de agenda van vanavond toegevoegd.
• De fractie van de PVV heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen
stellen over het experimentenkader. Voorgesteld wordt deze te
behandelen onder agendapunt 4.
• De fractie van D66 wenst een motie vreemd aan de orde van de dag in te
dienen. Voorgesteld deze te behandelen onder agendapunt 10.
• Gedeputeerde Gijsberts verzoekt een besloten mededeling te kunnen
doen over het proces rondom het vaststellen Rijksstructuurvisie
Amsterdam Almere Markermeer, Bestuursovereenkomst 2.0 en
Uitvoeringsovereenkomst. Voorgesteld wordt deze mededeling in
beslotenheid te behandelen.
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
1. Gedeputeerde Lodders verzoekt namens het college de geheimhouding te
bekrachtigen ten aanzien van de mededeling over Nieuw Land
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Besluit

Erfgoedcentrum van 18 september 2013.
2. Gedeputeerde Appelman verzoekt namens het college de geheimhouding
te bekrachtigen ten aanzien van de informatie welke gewisseld is over
Flevokust tijdens de besloten panoramaronde 2 van 25 september 2013.
3. Gedeputeerde Gijsberts doet een mededeling over Natuurpact.
4. Portefeuillehouder Verbeek doet een mededeling over het IPO
Jaarcongres op 9 oktober 2013 in Lelystad en doet een uitnodiging aan
Staten- en burgerleden voor de vertoning van de film ‘de nieuwe
wildernis’.
De geheimhouding inzake mededelingen 1 en 2 wordt bekrachtigd.
De mededelingen 3. en 4. worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Vragenhalfuurtje
PVV
Experimentenkader
Beantwoording
Portefeuillehouder Gijsberts.
Toezegging
Geen.
6. Afdoening Lijst van Moties
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 2
september 2013, nummer 1523268, besluiten:
1. de moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder nummers
16, 21, 35, 40, 45, 52, 60, 61, 64, 66 en 69 als afgedaan te beschouwen en
van de lijst af te voeren.
Toezegging
De gedeputeerde zegt toe te komen met een ‘stand van zaken zonatlas’ uit de
lopende overleggen met de gemeenten.
Besluit
De Afdoening Lijst van Moties wordt, met uitzondering van nummer 66, conform
voorstel vastgesteld.
6. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 25 september 2013
Besluit
De Lijst van ingekomen stukken van 25 september 2013 wordt conform voorstel
vastgesteld.
7. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten
Besluit
De besluitenlijst nummer 10 van Provinciale Staten van 4 september 2013 en de
besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t/m 4 van 4 september 2013 worden
conform vastgesteld.
8. Hamerstukken

a.
Ontwerp-besluit

De onderwerpen welke hedenmiddag tijdens de Opinieronden zijn besproken en
waarvan de ronde heeft geadviseerd deze als hamerstuk af te doen.
Waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 20 augustus 2013, nummer 1513071, besluiten:
1. Opdracht te geven tot herijking van het waterveiligheidsbeleid voor
buitendijkse gebieden volgens volgende richtinggevende uitspraken:
A. De provincie legt alleen veiligheidsnormen vast voor grootschalige,
vitale en/of kwetsbare functies in buitendijks gebieden;
B. Voor de overige functies in buitendijks gebieden faciliteert de
provincie gemeenten en initiatiefnemers door een
risicobeoordelingssystematiek ter beschikking te stellen.
2. Voor de tien belangrijkste bestaande buitendijkse gebieden, zoals
aangegeven in bijgaande nota Herijking waterveiligheidsbeleid
buitendijkse gebieden - samenvatting (1481498), het vigerende beleid te
handhaven.
3. Voor de overige bestaande buitendijkse gebieden de implementatie van
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Besluit
b.
Ontwerp-besluit

Besluit
c.
Ontwerp-besluit

Besluit

het beleid uit te stellen tot 2018.
4. Hiertoe de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving aan te passen.
conform.
Afrit Hogering (N702) naar Pleisterplaats onttrekken aan openbaar vervoer
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 20 augustus 2013, nummer 1514634;
Gelet op de bepalingen van de Wegenwet en van de Algemene wet
bestuursrecht;
Besluiten:
1. tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de afrit van de Hogering (N702)
te Almere naar de Pleisterplaats te onttrekken aan het openbaar verkeer,
overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening met kenmerk SAAoneOMG-TEK-100001 – OM-T-VO-1043.
conform.
Zienswijze verantwoording opstartbegroting OGV
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 27 augustus 2013, nummer 1525112, besluiten:
1. De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de
verantwoording 2012 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV) conform bijgevoegde brief naar voren te brengen bij het Dagelijks
Bestuur van de Omgevingsdienst.
conform.

9. Bespreekstukken
a.
Rapport Evaluatie IFA Randstedelijke Rekenkamer
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, d.d. 20
augustus 2013, nummer 1524348, besluiten:
1. Te onderschrijven de algemene conclusie en de drie deelconclusies uit het
rapport Investeringsprogramma Flevoland - Almere van de Randstedelijke
Rekenkamer en de Rekenkamer Almere
2. Te onderschrijven de vijf aanbevelingen uit het rapport
3. Deelconclusie 1 en aanbeveling 1 te onderschrijven, waarbij deze zo gelezen
moeten worden dat de bestuurlijke koppels in politiek/bestuurlijke zin
verantwoordelijkheid zijn voor de IFA projecten.
4. Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken het monitoren van de
aanbevelingen inzichtelijk te maken via de P&C cyclus en de halfjaarlijkse
rapportages IFA.
Toezegging
De Staten worden per e-mail verslag gedaan van het gesprek met het college van
Almere inzake IFA uiterlijk per 31 januari 2014.
Motie
VVD
Dictum:
Dragen het College van GS op:
1. de aanbevelingen uit het rapport van de beide Rekenkamers op korte termijn
in open dialoog met B&W van Almere te bespreken en daarbij uitdrukkelijke
onderwerp van gesprek te laten zijn:
- op welke wijze bewerkstelligd kan worden dat de aanwas van nieuwe
projectideeën, in het kader van de huidige IFA regeling, vergroot kan worden;
- hoe daarbij de rol van externe partijen bij het programma vergroot kan
worden, door het mede initiëren en aanjagen van nieuwe projectideeën van het
programma (bijvoorbeeld door de OMFL) en
- aan B&W Almere te vragen de rol van de gemeenteraad van Almere bij het IFA
te verduidelijken en zo nodig te vergroten. En
2. de uitkomsten van de dialoog met B&W van Almere te rapporteren aan
Provinciale Staten van Flevoland, uiterlijk vóór 31 januari 2014.
Besluit:
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Besluit
b.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Besluit

Aangenomen.
Hierbij is door de fractie van de PvdA een stemverklaring afgelegd.
Conform.
Kader voor Samenwerking
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de Statenwerkgroep
vitale coalities, nummer 1506317, besluiten:
1. de notitie Kader voor samenwerking vast te stellen, waarin wordt
vastgelegd hoe Provinciale Staten sturen op samenwerkingsrelaties en
welke afspraken er gelden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten bij het aangaan en beheersen van samenwerkingsrelaties;
2. in de reguliere P&C-documenten inzicht te bieden in en over de
voortgang verantwoording af te leggen aan voor de staten relevante
samenwerkingsrelaties;
3. de notitie Kader voor samenwerking te beschouwen als een zelfstandig
leesbaar document dat samenhangt met het Beoordelingskader
Verbonden Partijen (2008);
4. uit te spreken dat met de vaststelling van de notitie Kader voor
samenwerking uitvoering is gegeven aan de motie Verbonden Partijen
(M2, 29 juni 2011) en de motie Vitale Coalities Vitaal (M5 16 november
2011) en
5. het Kader voor samenwerking na twee jaren te evalueren en dit
vervolgens periodiek te actualiseren gelijktijdig met het
Beoordelingskader Verbonden Partijen.
De omissie op pagina 5 van het Kader wordt aangepast, in die zin dat de tekst
van pagina 14 als interpretatie geldt voor pagina 5.
Conform.

10. Motie vreemd aan de orde van de dag
D66
Verzoek aan Kiesraad om toets van tweemaal verkiezingen in 2015
Besluit
Na beraadslaging is de motie ingetrokken.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013
griffier,
voorzitter,
A. Kost
L. Verbeek

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.
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Ingediende moties

Motie
Motie
nr.
1.

Onderwerp
Rapport evaluatie IFA Randstedelijke
Rekenkamer

Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie
Onderwerp
nr.
Verzoek aan Kiesraad om toets van
1.
tweemaal verkiezingen in 2015

Ingediend
door fractie
VVD, CDA,
SP, D66,
ChristenUnie,
SGP, 50PLUS
en PvdD

Fracties voor/
tegen
VVD: 9 voor
PvdA: 6 tegen
PVV: 5 voor
CDA: 3 voor
SP: 3 voor
D66: 3 voor
ChristenUnie: 3
voor
GroenLinks: 1 voor
SGP: 1 voor
50PLUS: PvdD: 1 voor

Aangenomen
/verworpen

Ingediend
door fractie
D66, SP en
PvdD

Fracties voor/
tegen

Aangenomen
/verworpen
Ingetrokken

Aangenomen
Voor: 29
Tegen: 6

