
 
 

  

 

B e s l u i t e n l i j s t  P S  
 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
De dames M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 
PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), 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), J.J. van Klaveren (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), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), mevrouw  S. 
Rötscheid (D66), 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 B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dames R. Azarkan (PvdA) en C.J. Schotman (CDA), de heren W. Boutkan (PVV) en J.N.J. Appelman 
(gedeputeerde) 
 
 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van: dames R. Azarkan (PvdA) en C.J. 
Schotman (CDA), de heren W. Boutkan (PVV) en J.N.J. Appelman 
(gedeputeerde). 

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

aan de agenda van vanavond toegevoegd. 
• De fracties van 50PLUS, D66, PVV, CDA en ChristenUnie hebben aangekondigd 

mondelinge vragen te willen stellen over respectievelijk: 
windenergie, Dmitrov, Warmte Koude Opslag en het aalvangstverbod.  
Deze worden onder agendapunt 4 behandeld.  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Gedeputeerde Lodders (ter vervanging van gedeputeerde  Appelman) geeft een 

toelichting op de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de 
mededeling over Flevokust.  

Besluit De opgelegde geheimhouding wordt bekrachtigd.  
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4. Vragenhalfuurtje 
50PLUS Inspraakproces Almere over windenergie 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Gijsberts. 
Toezegging Geen. 
  
D66 Inzet Almere windenergie 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Gijsberts. 
Toezegging Geen. 
  
PVV Bezoek Commissaris van de Koning aan Dmitrov 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Verbeek. 
Toezegging Geen. 
  
CDA WKO 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Lodders. 
Toezegging Gedeputeerde zegt toe binnen twee maanden inzicht te geven in de berekening 

van het gewogen gemiddelde voor de leges in de legesverordening ten aanzien 
van Warmte Koude Opslag, evenals de opbouw ervan in andere provincies. 

  
ChristenUnie Aalvangstverbod 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Gijsberts. 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe met de beroepsgroep in gesprek te gaan, waarna 

gekeken wordt of verdere actie noodzakelijk is. 
 
5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 4 september 2013 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken van 4 september 2013 wordt conform voorstel 

vastgesteld. 
 
6. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 
Besluit De besluitenlijst nummer 9 van Provinciale Staten van 3 juli 2013 en de 

besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t/m 4 van 3 juli 2013 worden conform 
vastgesteld. 

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

geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen.  
a. Zienswijze begroting Nieuw Land Erfgoedcentrum 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 25 juni 2013, nummer 150457, besluiten: 
de zienswijze met betrekking tot het concept jaarplan en de concept begroting 
2014 van Nieuw Land conform bijgevoegde brief aan Nieuw Land kenbaar te 
maken. 

Besluit conform 
b. Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer  
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, 

nummer 1507322; 
Gelezen het statenvoorstel Rapportage Berenschot ‘Evaluatie van de 
Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad’;  
Overwegende dat periodiek de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 
Rekenkamer en de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer dienen te worden 
geëvalueerd; 
Gelet op het door Berenschot opgestelde rapport en het advies van dhr. De Jong: 
Besluiten: 
1. Het rapport van Berenschot voor kennisgeving aan te nemen; 
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2. Het advies van dhr. De Jong voor kennisgeving aan te nemen; 
3. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen 

regarderende aanbevelingen te reageren en aan te geven of en, zo ja, hoe 
deze aanbevelingen door zullen werken in de toekomstige werkwijze van de 
Rekenkamer; 

4. Nader te bezien hoe de aansturing van de directeur Randstedelijke 
Rekenkamer beter kan worden geborgd, de Programmaraad te verzoeken 
hiervoor een voorstel uit te werken en dit voor te leggen aan de Staten; 

5. Te streven naar concretere onderzoekssuggesties die aan de Rekenkamer 
worden aangeboden en daartoe een standaardformulier te hanteren; 

6. Te accepteren dat om redenen van bv. capaciteit of geëigendheid van het 
onderwerp om door de Rekenkamer te onderzoeken, de Rekenkamer niet alle 
onderzoekssuggesties over kan nemen; 

7. Programmaraad en Randstedelijke Rekenkamer te vragen om, aan de hand 
van de aanbevelingen in het rapport en in overleg met de provincies, 
voorstellen te doen over de manier waarop de conceptuele doorwerking van 
rapporten van de Rekenkamer kan worden verbeterd en 

8. Gevolg te geven aan het advies om de rolinvulling van de Programmaraad te 
herzien, eventueel leidend tot een aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling. 

Besluit conform 
 
8. Bespreekstukken 
a. Nieuwe vergaderstructuur 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 20 

augustus 2013, nummer 1524978, besluiten: 
1. Over te gaan tot invoering van een commissiestructuur met drie 

commissies: 
de commissie Bestuur en Samenleving, 
de commissie Ruimte en Leefbaarheid en 
de commissie Economie en Bereikbaarheid; 

2. Te vergaderen in een vierwekelijkse cyclus met:  
- Twee commissievergaderingen in week 1 
  (woensdagmiddag en –avond) 
- één commissievergadering en besluitvorming in week 3   
  (woensdagmiddag en –avond); 

3. De opbouw in panorama- , opinie- , en besluitvorming te handhaven; 
4. Over te gaan tot het instellen van commissies in de zin van artikel 80 

Provinciewet; 
5. Werkgroepen, adviescommissies en werkbezoeken in de vergaderplanning te 

koppelen aan de commissies en besluitvormingsronde; 
6. Tijd te reserveren voor separate technische sessies met toelichtingen door de 

ambtelijke organisatie over specifieke dossiers en majeure P&C-documenten; 
7. De nieuwe vergaderstructuur in te voeren per 1 januari 2014; 
8. In het vierde kwartaal van 2013 een aangepast Reglement van Orde voor 

Provinciale Staten, een nieuw Reglement van Orde voor de Statencommissies 
en Verordening op het Presidium te doen vaststellen; 

9. De aangepaste vergaderstructuur periodiek te evalueren in het Presidium; 
10. De Statengriffier te verzoeken de financiële consequenties indien nodig in te 

dienen bij de meerjarenbegroting en 
11. De Statengriffier de opdracht te geven alle noodzakelijke voorbereidingen te 

treffen om de invoering van de nieuwe werkwijze te realiseren. 
Toezegging Geen. 
Besluit Conform , met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
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9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur.  
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 september 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. 
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