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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren 
E.G. Boshuijzen (50 PLUS: vanaf 14.35 uur), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA: vanaf 14.25 
uur), W. Boutkan (PVV), F. Brouwer (ChristenUnie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA: vanaf 14.22 uur) 
en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff (VVD), M. Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. 
Joosse (PVV: vanaf 19.30 uur), de heren C.A. Jansen (PVV), J.J. van Klaveren (PVV: vanaf 20.15 
uur), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD: vanaf 19.30 uur), 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: vanaf 15.20 uur), P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), H. van 
Ravenzwaaij (SP: vanaf 19.30 uur), J. de Reus (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), dames S. Rötscheid 
(D66: vanaf 14.25 uur) en C.J. Schotman (CDA: vanaf 19.30 uur), de heren J.N. Simonse (SGP), R.J. 
Siepel (ChristenUnie) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet 
(VVD), mevrouw Y. Weijand (VVD) en 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: vanaf 16.35 uur), J. Lodders (VVD) en M.J.D. 
Witteman (PvdA) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
De heer E. Sloot (PvdA) 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer E. Sloot (PvdA).  
De heren E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. Boundati (PvdA) en J.J.T.M. van den Donk 
(PvdA), mevrouw I.B. Joosse (PVV), heren J.J. van Klaveren (PVV), J. Kramer 
(VVD), R.T. Oost (CDA) en H. van Ravenzwaaij (SP), dames S. Rötscheid (D66) en 
C.J. Schotman (CDA) en gedeputeerde Gijsberts sluiten zich later aan bij deze 
vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda 
 Elke fractie krijgt in eerste termijn een spreektijd van maximaal 7 minuten. 
Besluit De conceptagenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 1. Gedeputeerde Appelman verzoekt, namens het college, de geheimhouding te 

bekrachtigen ten aanzien van de mededeling over ‘de gewijzigde positie van 
de provincie en de ontwikkeling van Flevokust en het aanbod van de 
gemeente Lelystad van 30 oktober 2013’. 

2. Gedeputeerde Appelman verzoekt, namens het college, de geheimhouding te 
bekrachtigen ten aanzien van de mededeling over ‘ de intentieovereenkomst 
exploitant binnenvaartterminal Flevokust’ van 12 november 2013. 

3. Gedeputeerde Appelman verzoekt, namens het college, de geheimhouding te 
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bekrachtigen ten aanzien van de mededeling over ‘vergoeding van gemaakte 
kosten en geleden schade in verband met het niet doorgaan van de 
grondverwerving ten behoeve van de plannen voor het OostvaardersWold’ 
van 7 november 2013. 

4. Portefeuillehouder Verbeek verzoekt, namens het college, de geheimhouding 
te bekrachtigen ten aanzien van de mededeling over ‘nevenfuncties en 
zakelijke belangen gedeputeerden’ van 31 oktober 2013. 

Besluit De geheimhouding inzake de mededelingen over:  
- ‘de gewijzigde positie van de provincie en de ontwikkeling van Flevokust en 

het aanbod van de gemeente Lelystad’ van 30 oktober 2013; 
- ‘intentieovereenkomst exploitant binnenvaartterminal Flevokust’ van 12 

november 2013; 
- ‘vergoeding van gemaakte kosten en geleden schade in verband met het niet 

doorgaan van de grondverwerving ten behoeve van de plannen voor het 
OostvaardersWold’ van 7 november 2013 en  

- ‘nevenfuncties en zakelijke belangen gedeputeerden’ van 31 oktober 2013 
worden door Provinciale Staten bekrachtigd. 

 
4. Vragenhalfuurtje 
 Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje. 
 
5. Bespreekstukken 
a. Programmabegroting 2014 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 

september 2013, nummer 152717, besluiten: 
1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen; 
2. De invulling van de extra impuls 2014 vast te stellen; 
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor:  

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (PMIRT)': 

• € 16.256.000 (netto € 5.093.000) t.b.v. investeringen wegen; 
•  €  9.420.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
•  €  2.585.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014; 
4. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022. 

Toezegging - Gedeputeerde Appelman komt met een visie op havens en de actuele ontwikkelingen 
daarbij, alsmede de provinciale inzet hiervoor. Begin december komt de 
gedeputeerde met een voorstel in het college. 

- Gedeputeerde Gijsberts zegt toe inzicht te geven in de agenderingsstappen voor 
Natura 2000, zo mogelijk in december, mede afhankelijk van het 
onderhandelingstraject. 

- Gedeputeerde Gijsberts zegt toe eind dit jaar te komen met een mededeling over de 
stand van zaken ‘motie zonatlas’. 

- Gedeputeerde Gijsberts zegt toe voor de Oostvaardersplassen in december te komen 
met een voorstel dat inzicht geeft in de procesgang en planning van de 
staatssecretaris. Ook wordt gekeken naar het aspect van de internationale 
verplichtingen en wordt ervoor gewaakt dat dit geen extra geld kost. 

- Gedeputeerde Gijsberts zegt toe over het onderwerp ruimtelijke ontwikkeling inzicht 
te geven in de voorziene structuurvisies en welke stappen daarin relevant zijn voor 
de kaderstellende functie van Provinciale Staten. 

- Commissaris Verbeek zegt toe in het eerste kwartaal 2014 te komen met een notitie 
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over zijn activiteiten voor de Raad van Europa. 
  
Motie nr. 1 VVD: Zero based budgettering 
Dictum Spreken uit dat: 

• Provinciale Staten ervaring wil opdoen met een andere wijze van begroten en 
• Gedeputeerde Staten in de vergadering van Provinciale Staten tijdig (lees eerste 

kwartaal 2014) een overzicht van begrotingsposten te presenteren, waarbij zero 
based budgettering kan worden toegepast, zodat Provinciale Staten deze systematiek 
kan overwegen toe te passen bij de begroting van 2015. 

Besluit motie 1  Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Stemverklaring van PVV, CDA, ChristenUnie, SP en D66. 

  
Motie nr. 2 VVD: Oplaadpunten OV-chipkaarten 
Dictum Dragen het college op:  

Om er voor zorg te dragen dat er in elke gemeente minimaal één 24 uur beschikbare 
openbaar oplaad-/afhaalpunt aanwezig is, te plaatsen bij het busstation. 

Besluit motie 2 Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 3 PVV: Bezuiniging op hoofdstuk 4 van de programmabegroting 2014 
Dictum Spreken uit:  

Dat het hiervoor begrote bedrag ad €2.255.647 wordt gereserveerd ten behoeve van het 
niet indexeren van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vanaf 2015.   

Besluit motie 3 Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 4 PVV: Reserve IJmeerverbinding 
Dictum Spreken uit: 

Dat de reserves Grootschalige kunstprojecten, ontwikkeling strategische projecten en 
Investeringsimpuls Flevoland Almere tot een bedrag van € 30.491.000 dienen te worden 
gestort in een nader in te richten “Reserve IJmeerverbinding”.   

Besluit motie 4 Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 5 PVV: Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
Dictum Spreken uit: 

Geen eurocent meer te steken in dit bij voorbaat mislukte en overbodige traject en de 
gelden in te zetten voor lastenverlichting. 

Besluit motie 5 Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 6 PvdA: Beleefbaarheid Oostvaardersplassen 
Dictum Dragen het college op: 

• In overleg met Staatsbosbeheer de mogelijkheden onderzoeken om de 
toegankelijkheid en de toeristische en recreatieve waarde van de 
Oostvaardersplassen te vergroten; 

• Hierbij de mogelijkheid van een nieuwe fiets-/wandelverbinding te onderzoeken 
tussen Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en Buitencentrum 
Oostvaardersplassen 

• Met voorstellen te komen om de toeristische recreatieve waarde van de 
Oostvaardersplassen substantieel te vergroten, zonder het unieke karakter van de 
Oostvaardersplassen (substantieel) aan te tasten en 

• Aansluiting te zoeken bij (toekomstige) ontwikkelingen in gebieden als het Kotterbos 
en het Hollandse Hout en het programma Nieuwe Natuur. 

Besluit motie 6 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 7 PvdA: Jeugdwerkloosheid 
Dictum Besluit het college te verzoeken: 

• De Staten binnen drie maanden een voorstel te doen voor een programma om de 
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toeleiding naar werk voor deze groep kwetsbare jongeren extra te ondersteunen en 
• Dekking voor dit voorstel is in eerste instantie te zoeken binnen het bestaande 

budget voor jeugdzorg in 2014. 
Besluit motie 7 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 8 PvdA: Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 
Dictum Dragen het college op: 

Een plan uit te werken voor een onderneem, leer (vo/mbo/hbo) werk, onderzoek en 
ontdekbedrijf gericht op mobiliteit, transport en logistiek en dat plan op te nemen in de 
investeringsbegroting. 

Besluit motie 8 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 9 CDA: Leges WKO 
Dictum Verzoeken het college: 

• Beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van WKO installaties te 
evalueren, dit in samenhang met de evaluatie van de verordening op de fysieke 
leefomgeving; 

• Bij deze evaluatie te betrekken de initiatiefnemers en gebruikers WKO installaties in 
Flevoland; 

• Bij deze evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden tot 
deregulering en kostenverlaging bij de vergunningverlening en 

• PS te rapporteren over deze evaluatie voor 1 april 2014, zodat de bevindingen 
betrokken kunnen worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota. 

Besluit motie 9 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 10 SP: 1.4 Ruimtelijk beleid / herstructurering werklocaties 
Dictum Dragen het college op: 

• het vervolgonderzoek naar informele en formele werklocaties in het eerste kwartaal 
van 2014 af te ronden; 

• de actualisatie van de visie Werklocaties uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 af 
te ronden;  

• de structuurvisie Werklocaties uiterlijk in het derde kwartaal van 2014 aan 
provinciale staten aan te bieden en 

• de invulling van de regiefunctie herstructurering werklocaties hierbij op te nemen. 
Besluit motie 10 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 11 SP: 2.1 Openbaar vervoer / Kostendekkingsgraad 
Dictum Dragen het college op: 

• concrete stimuleringsacties te ontwikkelen die tot een hogere bezettingsgraad en 
extra inkomsten van het openbaar vervoer leiden en 

• bij de perspectiefnota 2014 - 2018 een differentiatie in de kostendekkingsgraad 
tussen bus en regiotaxi aan te brengen. 

Besluit motie 11 Omdat de stemmen staken wordt deze motie opnieuw geagendeerd voor besluitvorming 
op 18 december 2013. 

  
Motie nr. 12 SP: 2.1 Openbaar vervoer / OV-oplaadpunten 
Dictum Dragen het college op: 

Er zorg voor te dragen dat ten minste in elk van de genoemde gemeenten, alsmede in het 
stadsdeel Almere-Haven, één openbaar OV-oplaadpunt (24-uur) nabij één van de bus-
stations beschikbaar is. 

Besluit motie 12 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 13 SP: 2.2 Mobiliteit / Meten verkeersdrukte 
Dictum Dragen het college op: 

• de reistijdmonitoring op de trajecten Nijkerkerweg (N301) en de Ganzenweg / 
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Larserweg (N302) met ingang van 01 januari 2014 te beëindigen; 
• de monitoring van de verkeersdrukte op de trajecten Dronten-Kampen en de 

Hanzeweg (N307) met ingang van 2014 in de reistijdmonitoring op te nemen en 
• de financiële dekking hiervan zo veel mogelijk op basis van kosten neutraal te laten 

plaatsvinden. 
Besluit motie 13 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 14 SP: 4.2 Jeugdzorg / Transitie Jeugdzorg 
Dictum Dragen het college op: 

• het saldo van de autonome middelen, minus de korting op het provinciefonds, ook 
voor 2016 op de begroting op te nemen en deze te oormerken voor de transitie 
jeugdzorg; 

• deze middelen op basis van "snijvlakprojecten" in het kader van de transitie 
jeugdzorg aan de gemeenten beschikbaar te stellen en 

• deze middelen uit de algemene reserve te dekken. 
Besluit motie 14 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 15 SP: 6.5 Bedrijfsvoering / Toepassing Participatiewet 
Dictum Dragen het college op: 

• te onderzoeken op welke wijze de provincie Flevoland het personeelsbestand, binnen 
een overzichtelijke termijn, met een aantal medewerkers met een (grote) afstand 
tot de arbeidsmarkt tot de norm van 5 % kan uitbreiden; 

• dit volgens de definitie, zoals opgenomen in de Participatiewet, te laten plaatsvinden 
en 

• de uitkomst van dit onderzoek en de wijze van invulling te betrekken bij de 
perspectiefnota 2014 - 2018 en Provinciale Staten hiervan op de hoogte te houden. 

Besluit motie 15 Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 16 SP: Stimulering werkgelegenheid 
Dictum Dragen het college op: 

• concrete ambities en activiteiten te formuleren die erop gericht zijn om meer 
werkgelegenheid te creëren; 

• zich hierbij vooral te richten op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren, het 
kleinbedrijf, de detailhandel en de maak industrie en 

• daarvoor een reserve werkgelegenheidsstimulering van € 10 mln. in het leven te 
roepen. 

Besluit motie 16 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 17 GroenLinks: Vergroening legesverordening 
Dictum Verzoeken het college: 

Binnen drie maanden te komen met een voorstel om de legesverordening zo aan te 
passen, dat het energiebesparing en opwekking van duurzame energie stimuleert. 

Besluit motie 17 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 18 PvdD: beëindiging afschot van katten 
Dictum Dragen het college op: 

De Afschot van katten per direct te beëindigen. 
Besluit motie 18 Aangenomen met 24 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 19 PvdD: voorkomen van zwerfkattenpopulaties 
Dictum Dragen het college op: 

Bij het rijk te pleiten voor een gedegen TNR beleid en identificatie van registratiebeleid, 
zodat voorkomen kan worden dat zwerfkattenpopulaties ontstaan. 

Besluit motie 19 Ingetrokken. 
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Motie nr. 20 PvdD: chippen en registreren van katten 
Dictum Dragen het college op: 

Het Rijk te wijzen op de voordelen van het chippen en registreren in relatie tot het 
terugdringen van het aantal zwerfkatten. 

Besluit motie 20 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 21 ChristenUnie: ondersteuning MKB 
Dictum Verzoeken het college: 

• Bij de behandeling van het MKB-financieringsinstrumentarium tevens te betrekken 
een voorstel om via het Zelfstandigenloket Flevoland een kredietfaciliteit te creëren 
voor kleine ondernemingen die kampen met tijdelijke financieringsproblemen; 

• Hiervoor in beginsel additionele middelen ter beschikking te stellen met een omvang 
van circa € 2 miljoen en 

• Een voorstel hiertoe uiterlijk in het eerste kwartaal 2014 ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten voor te leggen. 

Besluit motie 21 Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen. 
Stemverklaring van de VVD. 

  
Motie nr. 22 D66: Uitvoering Colegeuitvoeringsprogramma 
Dictum Verzoeken het college: 

Om de uitvoering van het College Uitvoeringsprogramma 2011-2015 en de daarin 
genoemde resultaat– en inspanningsdoelstellingen voortvarend ter hand te nemen. 

Besluit motie 22 Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 23 CDA: Leges WKO/Geothermie 
Dictum Verzoeken het college: 

• Beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van WKO/Geothermie installaties 
te evalueren, dit in samenhang met de evaluatie van de verordening op de fysieke 
leefomgeving. 

• Bij deze evaluatie te betrekken de initiatiefnemers en gebruikers van 
WKO/Geothermie installaties in Flevoland. 

• Bij deze evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden tot 
deregulering en kostenverlaging bij de vergunningverlening. 

• Provinciale Staten te rapporteren over deze evaluatie voor 1 april 2014, zodat de 
bevindingen betrokken kunnen worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota. 

Besluit motie 23 Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 24 50PLUS: Verkeersveiligheid, Medefinanciering fietspad Larserringweg 
Dictum Verzoeken het college: 

De aanleg van dit fietspad mede ter hand te willen nemen en mede te financieren. 
Mogelijkheden tot financiering zien wij in de ‘BDU-gelden’, fondsen voor infrastructuur 
en/of onderuitputting in uw begroting. 

Besluit motie 24 Ingetrokken. 
  
Motie nr. 25 PvdA: Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek 
Dictum Dragen het college op: 

Deze vitale coalitie zodanig te ondersteunen en te stimuleren dat in een systematische 
en planmatige aanpak een onderneem, leer (vo/mbo/hbo), werk, onderzoek en 
ontdekbedrijf in het economische cluster mobiliteit, transport en logistiek ontstaat dat in 
aanmerking komt voor cofinanciering. 

Besluit motie 25 Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
  
Motie nr. 26 PvdA: Werkeloosheid jongeren jeugdzorg 
Dictum Verzoeken het college: 

• De Staten binnen drie maanden, op basis van een concrete vraag, een voorstel te 
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doen voor een programma om de toeleiding naar werk voor deze groe kwetsbare 
jongeren extra te ondersteunen en 

• Dekking voor dit voorstel is binnen het bestaande budget voor jeugdzorg in 2014 te 
vinden. Rekening houdend met de uitvoering van de transitie agenda, zodat dit een 
zorgvuldige overdracht van de Jeugdzorg naar de gemeenten niet in Flevoland in de 
weg staat. 

Besluit motie 26 Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
  
Amendement A SP: 1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu / decentralisatie natuurbeleid 
Dictum Besluiten: 

De zin: 'In IPO-verband is daarentegen afgesproken dat de provincies ook eigen middelen 
inzetten voor natuurbeheer' uit de programmabegroting te schrappen en zo nodig de 
beheersmaatregelen hierop aan te passen. 

Besluit 
amendement A 

Ingetrokken. 

  
Amendement B SP: 2 Bereikbaarheid / OV-uitvoeringsplan 
Dictum Besluiten: 

Het opstellen van het OV-uitvoeringsplan als activiteit binnen het programma 2.1 
Openbaar vervoer op te nemen. 

Besluit 
amendement B 

Ingetrokken. 

  
Amendement C SP: 1.5 Stelposten en onvoorzien / Stelpost Risicobuffer Ombuigingen 
Dictum Besluiten: 

• de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 te verlagen met € 500.000 en vanaf 
2015 met € 70.000 en 

• het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te verhogen. 
Besluit 
amendement C 

Ingetrokken. 

  
Amendement D SP: Beslispunt 2 Statenvoorstel invulling extra impuls 2014, totale uitgaven niet boven € 

1,5 mio 
Dictum Besluiten: 

• de in het Statenvoorstel opgenomen tabel door het college van Gedeputeerde Staten 
zodanig te laten aanpassen dat de totale uitgaven het bedrag van € 1,5 mln. niet te 
boven gaat 

• dan wel de ambitie van het project Transitie musea Lelystad/Kuststrookontwikkeling 
niet tot uitvoering te brengen. 

Besluit 
amendement D 

Ingetrokken. 

  
Amendement E SP: Beslispunt 2 Statenvoorstel invulling extra impuls 2014, beslispunt verwijderen 
Dictum Besluiten: 

• het in het Statenvoorstel onder punt 2 genoemde beslispunt te verwijderen en 
• het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland opdracht te geven de te 

realiseren resultaten van de projecten helder en meetbaar te omschrijven. 
Besluit 
amendement E 

Ingetrokken. 

  
Amendement F GroenLinks: Indicatoren Investeringsagenda Lelystad Airport/OMALA 
Dictum Besluiten: 

Indicatoren op pagina 79 van de Programmabegroting 2014, betreffende Lelystad 
Airport/OMALA, te vervangen door: 
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Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 
Effectindicator 1 De hoeveelheid (bruto) gecreëerde 

banen Lelystad Airport 
17   60 

Effectindicator 2 De hoeveelheid banen op 
bedrijventerrein OMALA 

0   3000 

Effectindicator 3 Aantal verkochte hectares 
bedrijventerrein OMALA 

0   90 

 
Besluit 
amendement F 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

  
Amendement G GroenLinks: Indicatoren Investeringsagenda DE-on 
Dictum Besluiten: 

Indicatoren op pagina 81 van de Programmabegroting 2014, betreffende Duurzame 
energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, te vervangen door: 
 

Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 

 
Effectindicator 1  

 
Aantal ondersteunde projecten  

0       

 
Effectindicator 2 
  

 
Aantal ondersteunde projecten die 
gerealiseerd zijn  

0       

 
Effectindicator 3 
  

 
Hoeveelheid vermeden C02-uitstoot 
(ton/jaar) 

0       

 
Effectindicator 4 
  

 
Hoeveelheid opgewekte duurzame 
energie (GJ/jaar)  

0       

 
Effectindicator 5 

 
Investeringsvolume (Euro's)  
 

0     6,5 
min  

 
Besluit 
amendement G 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

  
Amendement H PvdA: 1.5. Stelposten en onvoorzien/stelpost Risicobuffer Ombuigingen 
Dictum Besluiten: 

De stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 te verlagen met € 500.000,- en vanaf 2015 
met € 70.000,-. 
Het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te verhogen. 

Besluit 
amendement H 

Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen. 

  
Besluit 
voorstel, 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

 
1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen, met inbegrip van: 
    a. het vervangen van de indicatoren op pagina 79 van de Programmabegroting 2014 
        betreffende Lelystad Airport/OMALA door: 
 
 

Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 
Effectindicator 1 De hoeveelheid (bruto) gecreëerde 

banen Lelystad Airport 
17   60 

Effectindicator 2 De hoeveelheid banen op 
bedrijventerrein OMALA 

0   3000 

Effectindicator 3 Aantal verkochte hectares 
bedrijventerrein OMALA 

0   90 
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b. het vervangen van de indicatoren op pagina 81 van de Programmabegroting 2014 
betreffende Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland door: 

Indicator Omschrijving Eerder 2014 2015 later 

 
Effectindicator 1  

 
Aantal ondersteunde projecten  

0       

 
Effectindicator 2 
  

 
Aantal ondersteunde projecten die 
gerealiseerd zijn  

0       

 
Effectindicator 3 
  

 
Hoeveelheid vermeden C02-uitstoot 
(ton/jaar) 

0       

 
Effectindicator 4 
  

 
Hoeveelheid opgewekte duurzame 
energie (GJ/jaar)  

0       

 
Effectindicator 5 

 
Investeringsvolume (Euro's)  
 

0     6,5 
min  

 
 
 

c. het verlagen van de stelpost Risicobuffer Ombuigingen in 2014 met € 500.000    
en vanaf 2015 met € 70.000 en het begrotingssaldo met de genoemde bedragen te 
verhogen; 

2. De invulling van de extra impuls 2014 vast te stellen; 
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor:  

d. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (PMIRT)': 
• € 16.256.000 (netto € 5.093.000) t.b.v. investeringen wegen; 
• €  9.420.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• €  2.585.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

e. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

f. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014; 
4. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022. 

 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
b. 18e Wijziging Legesverordening Provincie Flevoland 1998 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 

september 2013, nummer 1531121, besluiten: 
1. de achttiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 vast te 
stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2014 de Tarieventabel 2013 wordt ingetrokken 
en de Tarieventabel 2014 in werking treedt. 

Toezegging Nvt. 
Besluit Met algemene stemmen aangenomen. 
  
 
 
6. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.17 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2013, 
griffier, voorzitter, 
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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 zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 
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Ingediende moties 
 
Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/
verworpen 

1.  Zero based budgettering VVD, SP, D66 en 
ChristenUnie 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 tegen 
PVV:  6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 28 
Tegen: 10 

2.  Oplaadpunten OV-chipkaarten VVD, PvdA, CDA 
en ChristenUnie 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor  
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 32 
Tegen: 6 

3.  Bezuiniging op hoofdstuk 4 
programmabegroting 2014 

PVV VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Verworpen 
 
 
 
Voor: 6  
Tegen: 32 

4.  Reserve IJmeerverbinding PVV VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen  
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen  
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Verworpen 
 
 
 
Voor: 6 
Tegen: 32 

5.  De-on PVV VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 tegen 

Verworpen 
 
 
 
Voor: 6 
Tegen: 32 
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ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen  
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

6.  Beleefbaarheid 
Oostvaardersplassen 

PvdA   Ingetrokken 

7.  Jeugdwerkloosheid PvdA   Ingetrokken 
8.  Versterking werkgelegenheid 

in mobiliteit en logistiek 
PvdA   Ingetrokken 

9.  Leges WKO CDA, 
ChristenUnie 

  Ingetrokken 

10.  Ruimtelijk 
beleid/herstructurering 
werklocaties 

SP   Ingetrokken 
 

11.  Openbaar 
Vervoer/kostendekkingsgraad 

SP VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
tegen  
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangehouden 
 
 
 
Voor: 19 
Tegen: 19 

12.  Openbaar Vervoer/OV-
oplaadpunten 

SP   Ingetrokken 
 

13.  Mobiliteit/meten 
verkeersdrukte 

SP   Ingetrokken 
 

14.  Jeugdzorg/transitie Jeugdzorg SP   Ingetrokken 
 

15.  Bedrijfsvoering/ Toepassing 
Participatiewet 

SP VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor  
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 23 
Tegen: 15 

16.  Stimulering werkgelegenheid SP   Ingetrokken 
 

17.  Vergroening legesverordening GroenLinks en 
D66 

  Ingetrokken 

18.  Beëindiging afschot katten PvdD, SP, 
50PLUS en PvdA 

VVD: 3 voor en 6 
tegen 
PvdA: 5 voor  
PVV: 6 voor 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 voor 

Aangenomen 
 
 
Voor: 24 
Tegen: 14 



  M o t i e s  
 

 Bladnummer 

 13 
 

D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
tegen  
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

19.  Voorkomen 
zwerfkattenpopulaties 

PvdD, SP en 
50PLUS 

  Ingetrokken 

20.  Verplicht chippen van 
huiskatten 

PvdD, SP, 
GroenLinks en 
50PLUS 

  Ingetrokken 

21.  Ondersteuning MKB ChristenUnie, 
CDA en SP 

VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 tegen 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 21 
Tegen: 17 

22.  Uitvoering Collegeuitvoerings- 
programma 

D66 VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 tegen 
SP: 3 tegen 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
tegen 
GroenLinks: 1 tegen  
SGP: 1 tegen 
50PLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 tegen 

Verworpen 
 
 
 
Voor: 4 
Tegen: 34 

23.  Leges WKO/Geothermie GroenLinks, 
CDA, 
ChristenUnie en 
D66 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor  
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 32 
Tegen: 6 

24.  Medefinanciering fietspad 
Larserringweg 

50PLUS   Ingetrokken 

25.  Versterking werkgelegenheid 
in mobiliteit en logistiek 

PvdA, 
ChristenUnie, 
VVD en CDA 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 tegen 
ChristenUnie: 3 voor  

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 27 
Tegen: 11 
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GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

26.  Werkloosheid jongeren 
Jeugdzorg 

PvdA, 
ChristenUne, 
SP, CDA, SGP, 
VVD, PvdD, 
GroenLinks en 
50PLUS 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 voor  
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 32 
Tegen: 6 
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Ingediende amendementen 
 
Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen
/ 
verworpen 

A Natuur, duurzaamheid en 
milieu/decentralisatie 
natuurbeleid 

SP   Ingetrokken 
 

B Bereikbaarheid/OV-
uitvoeringsplan 

SP   Ingetrokken 
 

C Stelposten en 
onvoorzien/Risicobuffer 
Ombuigingen 

SP   Ingetrokken 
 

D Beslispunt 2; extra impuls 
2014: totale uitgaven niet 
boven € 1,5 mio 

SP   Ingetrokken 
 
 

E Beslispunt 2; extra impuls 
2014: beslispunt verwijderen 

SP   Ingetrokken 
 

F Indicatoren 
Investeringsagenda Lelystad 
Airport/OMALA 

GroenLinks VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 voor  
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 32 
Tegen: 6  

G Indicatoren 
Investeringsagenda DE-on 

GroenLinks  VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 voor  
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 32  
Tegen: 6 

H Stelpost Risicobuffer 
Ombuigingen 

PvdA VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
 
Voor: 23 
Tegen: 15 

 


