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Aanwezig: 
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV) en J.E. Geersing 
(ChristenUnie), mevrouw I. van Hooff (VVD), heren E.F. Plate (VVD), D. Rensema (50PLUS) en 
M.A. Rijsberman (D66), dames J. Staalman (GroenLinks) en S. Verbeek (SP) en de heer R. de Wit 
(SGP) 
 
 
Rondevoorzitter: de heer R.P.G. Bosma 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: de heer A. Gijsberts 
 
 
Aanvang: 15.05 uur 
Sluiting: 16.30 uur 
 
 
Agendapunt E-petitie ‘Behoud natuurschoon Buitenhout, stop het sportpark’ 
Toezegging Het in mandaat te nemen besluit wordt gedeeld met PS. 

Hierdoor kan Provinciale Staten haar controlerende rol vervullen.  
Indien gewenst kan naar aanleiding van deze stukken een verzoek tot agendering 
bij het presidium worden ingediend. 

Rondeadvies Geen. 
Bespreekpunten Geen. 
 
 
Agendapunt Heroverwegen Veiligheidsnorm Knardijk 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 11 juni 2013, nummer 1490405, besluiten: 
1. de Knardijk uiterlijk 4 jaar na de wettelijke verankering van de 

deltabeslissing waterveiligheid te laten voldoen aan de veiligheidsnorm, de 
verordening voor de Fysieke Leefomgeving hierop aan te passen bij de 
herziening in 2014 en 

2. de hoogte van de veiligheidsnorm van de Knardijk te heroverwegen in 2018. 
Toezegging Het vraagstuk ' heroverwegen veiligheidsnorm Knardijk' wordt opnieuw 

geagendeerd in de panoramaronde Deltaprogramma van 18 december a.s. 
Hierbij worden de scenario's,  met de consequenties van de verschillende keuzes 
die nu worden voorgelegd, nader geduid. Hierbij worden ook de argumenten van 
het Waterschap betrokken.  

Rondeadvies Geen. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2013,  
griffier, voorzitter,  
 
 
 

 

1560174 

*1560174* 
 
 
Besluitenlijst Opinieronde 3 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 november 
2013 



  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  
 Bladnummer 

 2 
 
 
 
  
 
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/ 
  


