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*1466686*
Besluitenlijst nummer 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 februari 2013

Aanwezig:
Voorzitter:

De heer L. Verbeek (CdK)
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de
heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS)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), J. Kramer (VVD), 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), P.T.J. Pels
(PvdA), E.F. Plate (VVD), 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), E. Sloot (PvdA) 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:

Heren R.P.G. Bosma (VVD), J.J. van Klaveren (PVV) en H. van Ravenzwaaij (SP)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
 Naar aanleiding van de opinierondes van vanmiddag is één hamerstuk aan de
agenda van vanavond toegevoegd.
 De heer Van den Donk (PvdA) heeft aangekondigd mondelinge vragen te
willen stellen over het congres ‘Eye on the future’. Dit wordt behandeld
onder agendapunt 4.
 De fractie van VVD wenst een ‘Motie Vreemd aan de Orde van de dag’ in te
dienen. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 9.
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Vragenhalfuurtje
PvdA
Congres ‘Eye on the future’
Beantwoording
Portefeuillehouder de heer Appelman
Toezegging
De gedeputeerde zegt tot dat er een panoramaronde komt over de Metropool
Regio Amsterdam.
5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 27 februari 2013
Besluit
De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
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6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten
Besluit
De besluitenlijst nummer 2 van Provinciale Staten van 6 februari 2013 en de
besluitenlijsten van de Opinieronden nummers 1 t/m 8 van 6 februari 2013
worden conform vastgesteld.
7. Hamerstukken
a.
Toezichtbrief BZK
rondeadvies
Dit onderwerp is vanmiddag tijdens de Opinieronde besproken. De ronde
adviseert het als hamerstuk af te doen.
Provinciale Staten van Flevoland besluiten:
Voorgesteld
1. Kennis te nemen van de toezichtsbrief van de minister van BZK d.d. 14
besluit
december 2013;
2. het advies van het college van Gedeputeerde Staten over de toezichtsbrief van
de minister van BZK te betrekken bij het bespreken van uw definitieve
standpunt;
3. in te stemmen met de bijgevoegde conceptreactie van uw staten aan de
minister van BZK (Edocs # 145405);
4. aan het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de staten te rapporteren
over de wijze waarop de aanbevelingen van de minister van BZK zijn opgepakt
bij de begroting 2014 en 2015.
Besluit
De vergadering is akkoord met afdoening als hamerstuk en besluit conform.
8. Bespreekstukken
a.
Herijking Sportnota
Provinciale Staten van Flevoland
Voorgesteld
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 december 2012, nummer
besluit
1424337, besluiten
1. Sportnota "Sportbeleid dat rendeert in Flevoland 2013 - 2016" vast te stellen.
Toezegging
Geen.
Besluit
Conform, met 31 stemmen voor en 5 tegen. De PVV fractie legt een
stemverklaring af, zij stemt tegen. De SGP fractie legt een stemverklaring af, zij
stemt uiteindelijk voor.
b.
Voorgesteld
Besluit

Toezegging
Besluit

c.
Voorgesteld
Besluit
Toezegging
Besluit

d.
Voorgesteld
Besluit

Vaststelling herziene financiële Verordening
Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, van 11 december 2012, nummer
1303505 , besluiten:
1. Vast te stellen de Financiële Verordening Provincie Flevoland 2013.
2. Tot intrekking van de Financiële Verordening Provincie Flevoland 2003
Geen.
Conform, met 31 stemmen voor en 5 tegen. De PVV fractie legt een
stemverklaring af, zij stemt tegen.
Herijkte visie op rechtmatigheid 2012
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 18 december 2012, nummer 1431364 , besluiten:
1. De Herijkte visie op rechtmatigheid 2012 vast te stelten.
2. De Visie op rechtmatigheid 2006 in te trekken.
Geen.
Conform, met 31 stemmen voor en 5 tegen. De PVV fractie legt een
stemverklaring af, zij stemt tegen.
Programma van eisen Regioplan Windenergie
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde
Staten van 18 december 2012, nummer 1437289, besluiten:
In te stemmen met het Concept Programma van Eisen voor de projectplannen in
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Motie

Toezegging
Besluit

het kader van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
De SGP fractie heeft twee moties ingediend.
Motie 1: zoekgebieden
constaterende dat:
• Het IPO op 31 januari j.l. afspraken heeft gemaakt met de ministers van EZ
en I&M over de komst van 6000 Megawatt windenergie in Nederland
• Daarvan 1370 MW in de provincie Flevoland gerealiseerd moet gaan worden
Provinciale Staten van Flevoland op 26 september 2012 hebben ingestemd met
de komst van molens in 6 zoekgebieden in Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland
Verzoeken het college:
• Om de benodigde 1370 MW windenergie in te passen binnen de genoemde 6
zoekgebieden en de locaties Zuidlob, Sternweg en Noordoostpolder die al in
ontwikkeling zijn.
Motie 2: geluidsgrens.
Deze motie wordt ingetrokken.
Gedeputeerde Gijsberts zegt toe eind 2013 te komen met een notitie over de
economische effecten.
Motie 1: Aangenomen, met 30 stemmen voor en 6 tegen.
De PvdD stemt voor, maar met een stemverklaring.
Besluit voorstel: Conform, met 31 stemmen voor en 5 tegen.

9. Motie vreemd aan de orde van de dag
VVD
Voorgenomen samenvoeging provincies
Constaterende
Dictum
• dat een brede representatieve opiniepeiling onder de inwoners van Flevoland
een geschikt instrument is om de mening van de inwoners mee te kunnen
wegen in het opstellen van de zienswijze.
• de representatieve opiniepeiling in samenwerking met de Flevolandse
gemeenten kan worden uitgevoerd.
Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om in overleg met de Flevolandse
gemeenten voorbereidingen te treffen voor een representatieve opiniepeiling
onder de inwoners van Flevoland en zo spoedig mogelijk een uitwerking voor
deze peiling, voorzien van financiële dekking, voor te leggen aan Provinciale
Staten.
Toezegging
Geen.
Besluit
Met algemene stemmen aanvaard. De PVV fractie legt een stemverklaring af: zij
heeft de motie niet mede-ingediend, maar steunt de motie wel.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 20 maart 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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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Ingediende moties
Motie
nr.
1.

2.
3.

Onderwerp
Programma van Eisen Regioplan
Windenergie (zoekgebieden)

Concept Programma van Eisen
Regioplan Windenergie
(geluidsgrens)
Voorgenomen samenvoeging
provincies

Ingediend door
fractie
SGP

Fracties voor/
tegen
VVD: 8 voor
PvdA: 6 voor
PVV: 5 tegen
CDA: 4 voor
SP: 2 voor
D66: 4 voor
ChristenUnie: 3 voor
GroenLinks: 1 tegen
SGP: 1 voor
50PLUS: 1 voor
PvdD: 1 voor

SGP
VVD

Aangenomen/ver
worpen
Aangenomen
Voor: 30
Tegen: 6

Ingetrokken
VVD: 8 voor
PvdA: 6 voor
PVV: 5 voor
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
Algemene
stemmen

Amendementen
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Geen.

