
  
  

 

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 6  
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aanwezig:  
Heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J. de Borst (SGP) en W. Boutkan (PVV), mevrouw G. Dijkstra-
Oostindie (PvdD), heren J. Eelman (D66), J.E. Geersing (Christenunie), C.A. Jansen (PVV), C. 
Korteweg (GroenLinks) en E.F. Kunst (D66), dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing (VVD), R.T. 
Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), D. Rensema (50plus), M.A. Rijsberman 
(D66) en H.W.E. van Vliet (VVD) 
 
 
Rondevoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Rondegriffier: de heer P.L. Liedekerken 
College van GS: de heer M.J.D. Witteman 
 
 
Aanvang: 16.35 uur 
Sluiting: 18.00 uur 
 
 
Agendapunt Beschikbaar stellen financiële middelen DE-on 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen de voorstellen van Gedeputeerde 

Staten van 20 augustus 2013, nummer 1518068 en 22 oktober 2013, nummer 
1542384, besluiten: 

1. de eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen 
beschikbaar wordt gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het 
subsidiëren van een op te richten stichting DE-on.  

Toezegging 1. PS ontvangen vóór 18 december 2013 een actualisatie van het profiel van 
de leden van de Raad van Toezicht 

2. PS ontvangen vóór 18 december 2013 de documenten en adviezen inzake 
de vraag of DE-on in de voorgestelde structuur als verbonden partij dient 
te worden aangemerkt 

3. In de subsidiebeschikking aan de stichting DE-on wordt expliciet vermeld 
dat de financiering een revolverend karakter heeft. 

Rondeadvies De ronde adviseert Provinciale Staten het voorstel te agenderen als bespreekstuk 
voor de besluitvormingsronde van 18 december 2013. 

Bespreekpunten Het voornaamste bespreekpunt is de voorgestelde structuur, waarin DE-on ten 
uitvoer wordt gebracht.  

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2013, 
griffier, voorzitter,  
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Besluitenlijst Opinieronde 6 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 november 
2013 
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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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


