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Aanwezig: 
Mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren E.G. Boshuijzen (50PLUS),  J.J.T.M. van den 
Donk (PvdA). L. Ferdinand (ChristenUnie) en I.C. van Ginkel (PVV), mevrouw I. van Hooff (VVD), 
heer C.J. Kok (PVV), mevrouw S. Rötscheid (D66), heer J.N. Simonse (SGP), dames J. Staalman 
(GroenLinks), A. van Stenus-van Basten (VDD) en S. Verbeek (SP) en heer J. van Wieren (CDA) 
 
 
Rondevoorzitter: de heer G. Laagland 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer J. Lodders  
 
 
Aanvang: 16.35 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt a. 7e Wijziging Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen 
Dictum 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. 

 
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 
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met € 343.000 worden verhoogd. 
Toezegging Geen. 
Rondeadvies Kan door als hamerstuk naar besluitvormingsronde op dezelfde dag. 
Bespreekpunten Geen. 
 
 
 
Rondevoorzitter: mevrouw I. van Hooff (voorzitter Werkgroep Europa) 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer A. Gijsberts (gedeeltelijk) 
Gast: mevrouw A. Weij (Randstadcoördinator) 
 
 
Agendapunt b. Werkplan Europa 2014 
Toezegging De gedeputeerde Gijsberts zegt toe uiterlijk februari 2014 te komen met een 

overzicht van de Flevolandse speerpunten in het EU-beleid in relatie tot de 
Flevolandse sectoren. 

Rondeadvies Geen. 
Bespreekpunten Suggesties voor werkplan 2014 zijn ambtelijk genoteerd als input voor het 

definitieve werkplan. Het werkplan 2014 komt terug ter kennisgeving aan 
Provinciale Staten na besluitvorming in Gedeputeerde Staten. 

 
 
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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


