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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
De dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 
PLUS), 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. 
Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen (PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. 
Kok (D66), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PVV), de dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam 
de Jonge (VVD), de heren 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), de dames S. Rötscheid (D66) en C.J. Schotman 
(CDA), 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), 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: 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD), heren J.J. van Klaveren (PVV), J. Kramer (VVD), S. Miske (GroenLinks) en 
E. Sloot (PvdA) 
 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van: mevrouw M.C. Bax (PvdD), de 
heren J.J. van Klaveren (PVV), J. Kramer (VVD), S. Miske (GroenLinks) en E. Sloot 
(PvdA). 

 
2. Vaststellen agenda 
 • Naar aanleiding van de opinieronden van hedenmiddag zijn twee 

hamerstukken aan de agenda van vanavond toegevoegd.  
• De fracties van PVV, SP, VVD en SGP/CDA/ChristenUnie hebben aangekondigd 

mondelinge vragen te willen stellen over respectievelijk ‘Dmitrov’, ‘Ov-
oplaadpunten’, ‘Uitvoeringsovereenkomst RRAAM’ en ‘Kornwerderzand’. 
Deze worden behandeld onder agendapunt 4. 

• Door de fractie van de VVD is een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ 
ingediend. Deze wordt geagendeerd onder agendapunt 10. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Geen. 
 
4. Vragenhalfuurtje 
PVV Dmitrov 
Beantwoording Portefeuillehouder Verbeek 
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Toezegging Geen. 
  
SP OV oplaadpunten 
Beantwoording Portefeuillehouder Lodders 
Toezegging Geen. 
  
VVD Uitvoeringsovereenkomst RRAAM 
Beantwoording Portefeuillehouder Gijsberts 
Toezegging Geen. 
  
SGP/CDA/ 
ChristenUnie 

Kornwerderzand 

Beantwoording Portefeuillehouder Lodders 
Toezegging Geen. 
 
5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 27 november 2013 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 
Besluit De besluitenlijsten nummers 12 en 13 van Provinciale Staten van 9 en 16 

oktober 2013 en de besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t/m 5 van 16 oktober 
2013 worden conform vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Simonse (SGP), zegt de voorzitter 
toe dat het vraagstuk van de kwaliteit van de geluidsopnamen in opinierondes 
in relatie tot het eerder genomen besluit tot het afschaffen van notulen, wordt 
geagendeerd in het presidium. 

 
7. Hamerstukken 
 Onderwerpen welke tijdens de Opinieronden zijn besproken besproken en 

waarvan geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen.  
a. Aanwijzen regionale kering Havenkwartier Zeewolde 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2013, nummer 
1510556 , besluiten: 

1. het Havenkwartier Zeewolde te beschermen door het aanwijzen van een 
regionale waterkering met een veiligheidsnorm van 1/1000 (1/jaar). 

besluit conform 
b. 7e Wijziging Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 22 oktober 2013, nummer 1515071, besluiten: 
1. De 7e wijziging van de verordening nazorgheffing vast te stellen 

waarmee:     
a. in de bij de verordening behorende tarieventabel voor de 

stortplaats Braambergen het “tarief jaarlijkse aanslag” ingaande 
2013 wordt gewijzigd in € 0; 

b. in de genoemde tarieventabel voor de stortplaats Zeeasterweg 
het doelvermogen wordt gesteld op € 41,2 miljoen, het jaar van 
aanvang nazorg wordt gewijzigd in 2053 en het “tarief jaarlijkse 
aanslag” ingaande 2013 wordt gewijzigd in € 400.000; 

c. de stortplaats Het Friese Pad wordt verwijderd uit de 
tarieventabel;  

d. de onderstaande tarieventabel conform de genoemde wijzigingen 
als Tarieventabel 2013 als bijlage bij de verordening wordt 
gevoegd, waarbij de Tarieventabel 2011 wordt ingetrokken. 
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Tarieventabel 2013 
behorende bij de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen 
provincie Flevoland 1999 
 

Locatie Jaar aanvang 
Nazorg 

Doelvermogen Tarief 
jaarlijkse 
aanslag 

Braambergen 2013 € 9,6 miljoen € 0 
Zeeasterweg 2053 € 41,2 miljoen € 400.000 

 
2. Begrotingswijziging 13/10 vast te stellen, waarmee de baten en lasten 

van het product Milieu en Duurzaamheid met ingang van 2013 structureel 
met € 343.000 worden verhoogd. 

Besluit Conform. 
 
8. Bespreekstukken 
a. Kadernotitie Bestuurlijk Risicomanagement 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 3 september 2013, nummer 1515992, besluiten: 
1. vast te stellen de Bestuurlijke kadernotitie Risicomanagement.   

Toezegging Geen. 
Besluit Conform 
  
b. Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 augustus 2013, nummer 1514500, besluiten: 
1. De bereidheid uit te spreken om zonodig op een aantal onderdelen van 

het provinciale omgevingsbeleid af te wijken, zodat medewerking kan 
worden verleend aan initiatieven die passen binnen de 
gebiedsontwikkeling Oosterwold. Aan de volgende beleidsonderdelen 
worden initiatieven zonodig niet getoetst:  
a. Bij stedelijke uitbreiding moet worden aangesloten bij bestaande 

ruimtelijke structuren, zodat de vitaliteit van de kernen wordt 
ondersteund (paragraaf 4.1 OPF). Vestiging in het landelijk gebied 
van activiteiten die bij uitstek thuishoren op een bedrijventerrein of 
in of aansluitend aan het bebouwde gebied wordt in principe niet 
toegestaan (paragraaf 5.1 OPF). 

b. Nieuwe (agrarische) bouwpercelen worden in principe niet 
toegestaan (paragraaf 5.1 OPF).  

c. Op vergroting van (voormalige) agrarische bouwpercelen is de 
beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied van 
toepassing. Aan uitbreiding zijn voorwaarden gekoppeld, zoals het 
optimaal benutten van bebouwingsmogelijkheden op het bestaande 
erf, noodzaak vanwege bedrijfsvoering, herstel erfsingel en veilige 
verkeersafwikkeling (paragraaf 5.2 OPF). 

d. De ontwikkeling van de werklocatie A6/A27 is van (boven-)regionaal 
belang en maakt onderdeel uit van het speerpuntgebied Almere. Op 
het land ontstaat op langere termijn in Almere een weg-spoor 
overslagmogelijkheid op het bedrijventerrein A6/A27 (paragraaf 
4.1.2 OPF). 

e. Beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en fiets (paragraaf 4.1.2 OPF). Bij vestiging in het 
landelijk gebied van activiteiten die bij uitstek thuishoren op een 
bedrijventerrein of in of aansluitend aan het bebouwde gebied, 
moeten verkeerskundig ongewenste effecten worden voorkomen voor 
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zover dat de ov-ontsluiting betreft van het Oosterwold als zijnde een 
stadsuitbreiding (paragraaf 5.1 OPF).  

Deze bereidheid bestaat vooralsnog alleen voor de eerste fase van het 
Oosterwold. Na 3 jaar vindt hiervan een evaluatie plaats, gelijktijdig met 
de evaluatie die de gemeenten hebben voorzien. 
Het college van Gedeputeerde Staten zal hier uitvoering aan geven. 

2. Kennis te nemen van de volgende onderzoeken: 
a. wateroverlast: meer flexibiliteit inzake de wateroverlastnormen; 
b. zorgplicht stedelijk afvalwater: meer flexibiliteit inzake de 

provinciale ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk 
afvalwater. 

Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken worden voorstellen 
gedaan of en zo ja hoe er kan worden afgeweken van het provinciale 
omgevingsbeleid ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Oosterwold.  

Toezegging Geen. 
Besluit Conform. 
 
9. Herstemming motie 11 ‘Kostendekkingsgraad Openbaar Vervoer’ PS-vergadering van 13 
november 2013 
Besluit De motie is verworpen met 20 stemmen tegen en 14 stemmen voor. 
 
10. Motie vreemd aan de orde van de dag 
VVD  
Dictum Spreken uit dat: 

Voor een zorgvuldige uitvoering van de transitie Jeugdzorg het noodzakelijk is 
dat de budgetten drie weken (uiterlijk 1 januari 2014) bekend zijn. Dit signaal 
door Gedeputeerde Staten onder de aandacht brengen bij de Eerste Kamer en 
Tweede Kamer. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen, met algemene stemmen.  
 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.49 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  18 december 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 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. 
 
 
  


