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Artikel 81 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Ingediend door:

c

n Christen-

' ' „•

i

1 IsJ

•
^Onderwerp: Flevokust
(in te vullen door griffier)

Motie nr.:
Agendapunt:
Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 18 december 2013
Vermelden relevante feiten

Constaterende dat:
•
De gemeenteraad van Lelystad op dinsdag 17 december het voorliggende voorstel van het college van B&W
van Lelystad over Flevokust niet heeft overgenomen
•

De ontv/ikkeling van Flevokust van groot provinciaal belang is als het gaat om economische
structuurversterking, werkgelegenheid en de verplaatsing van vrachtverkeer van de weg naar het water.

•

In het provinciale Omgevingsplan de locatie Flevokust ook als de ideale plek is opgenomen voor
economische ontv^kkeling, vanwege de uitstekende ontsluiting en de strategische ligging

•

De provincie Flevoland daarom een financieel aanbod heeft gedaan aan de gemeente Lelystad waarmee
een sluitende businesscase voor het project mogelijk werd

Aanleiding van de overwegingen, gedachten

Overwegende dat:
•
Dat er voor bijna € 10 miljoen aan subsidies vanuit het Rijk en Europa beschikbaar zijn
•

Er inmiddels een containerexploitant is gevonden die aan de slag wil op Flevokust

•

Acht lokale en regionale partijen inmiddels intentieverklaringen hebben ondertekend voor zo'n 10.000 TEU
aan ladingsstromen op jaarbasis

•

Het voornemen van de provincie om de grond voor de realisatie van de containerterminal aan te kopen

Spreekt uit
•

Dat het niet ontwikkelen van Flevokust juist in deze kansrijke omstandigheden een gemiste kans is

•

Dat de ontwikkeling van Flevokust een provinciale prioriteit blijft

Verzoekt het college om
•

In overleg te treden met alle partijen om te onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn.

•

De financiële middelen voor Flevokust, te weten de ZZL , de Beter Benutten en de EFRO gelden
beschikbaar te houden

- •
•

De mogelijkheid van alleen een containerterminal te onderzoeken en in een plan uit te werken
Al haar creativiteit en bestuurlijke middelen zoals een inpassingsplan te gebruiken om de ontwikkeling
mogelijk te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:
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Onderwerp:
Motie onvoorziene kosten Oostvaardersplassen
Motie nr.:

Agendapunt:
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Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp Statenvoorstel:
Motie vreemd aan de orde van de dag

Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van
Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 18 december 2013

Constaterende dat:
•
De provincie per 1 januari 2014 het beheer over de Oostvaardersplassen overgedragen krijgt van het
rijk, met daarbij een beheerbijdrage.

Overwegende dat:
•
Het rijk het beheerplan nog moet afronden.
•
Provinciale Staten zelf ook invloed v/il laten gelden bij de inrichting van Oostvaardersplassen.
•
Er nog een proces gaande is van nieuwe en bestaande natuur en de Oostvaardersplassen ook daar in
passen.
•
Het onduidelijk is met welke internationale verplichtingen we te maken krijgen en we niet weten of
die passen in het beleid van Flevoland
Verzoeken het college
•
Alles wat in gang gezet is aangaande de overdracht van de Oostvaardersplassen te stoppen.
•
Vast te stellen wat er aangaande de Oostvaardersplassen loopt of zou kunnen gaan lopen met de
daarbij behorende kosten.
•
Dit voor te leggen aan PS en daarover vervolgens een besluit te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namen initiatiefnemers: J.E. Geersing, ChristenUnie, J.N. Simonse, SGP, R. Oost, CDA
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Onderwerp:
Motie Waterleidingbedrijf Vitens
Motie nr.:

Agendapunt:
Motie vreemd aan^dë'orde
an Tie or van de dag

Onderwerp Statenvoorstel:
Motie vreemd aan de orde van de dag

,

Nummer Statenvoorstel:

I

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 18 december 2013
Vermelden relevante feiten

Constaterende dat:
•

waterleidingbedrijf Vitens, waar de provincie Flevoland mede aandeelhouder van is, besloten heeft
de samenwerking met het Israëlische Nationale waterbedrijf Mekorot te stoppen;

Aanleiding van de overwegingen, gedachten

Overwegende dat:
•
Vitens heeft toegegeven dat dit besluit genomen is op politieke gronden;
•
Mekorot actief is in bezette gebieden en dat het daarom naar de mening van Vitens te gevoelig ligt
voor verdere samenwerking;
•
het van belang is dat een bedrijf als Vitens haar kennis en kunde inzet voor Israël, alsmede aan de
Palestijnse gebieden en Israëlische nederzettingen die daarbinnen liggen;

Verzoeken het college
•

bij Vitens protest aan te tekenen tegen het besluit de samenwerking met Mekorot te beëindigen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namen initiatiefnemers: F. Brouwer, ChristenUnie, J. van-Klavoron-, PW, S. Simonse, SGP, J. de Reus, WD, M.
Luyer, CDA
Handtekeningen initiatiefnemers:
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- Aldus besloten in: de openbare vergadering van.Provinciale Staten van
' griffier.
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