
 
 

  

 

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 R. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD) en de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), R.P.G. 
Bosma (VVD), 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) en M. Jonker-Waterlander 
(VVD), 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), J. de Reus (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), mevrouw S. Rötscheid (D66) en 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) en M.J.D. Witteman (PvdA) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dames F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), I.B. Joosse (PVV) en C.J. Schotman (CDA), heer H. van 
Ravenzwaaij (SP), gedeputeerden A. Gijsberts en J. Lodders 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van: mevrouw F.J.E. Boode-Groot 
Nibbelink (PvdA), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer H. van Ravenzwaaij 
(SP). Verwacht wordt dat mevrouw I.B. Joosse later zal zijn. Verder is bericht 
van verhindering ontvangen van gedeputeerden A. Gijsberts en J. Lodders. 

 
 
2. Vaststellen agenda 
 • Deze statenvergadering is een reguliere Statenvergadering, met één 

bespreekstuk. 
• Op 7 oktober is een mededeling ten aanzien van een ‘Erratum’ verstuurd. Dit 

Erratum (HB 1539690) bevat een zuiver tekstuele wijziging van de zienswijze.  
• Elke fractie krijgt in de eerste termijn een spreektijd van maximaal 8 

minuten. 
• Conform artikel 78 lid 2 van het Reglement van Orde, dienen eventuele 

amendementen schriftelijk te worden ingediend.  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 1. De voorzitter verzoekt namens het college de geheimhouding te bekrachtigen 

ten aanzien van de mededeling over de Rijksstructuurvisie Amsterdam 
Almere Markermeer van 25 september 2013. 

2. De voorzitter nodigt de Staten uit voor het forum luchtkwaliteit op 31 
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oktober 2013, waarvoor Flevoland gastheer is.  
Besluit De geheimhouding inzake de mededeling over de Rijksstructuurvisie d.d. 25 

september 2013  wordt door Provinciale Staten bekrachtigd. 
 
 
4. Bespreekstukken 
a. Conceptzienswijze Flevoland 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gezien het herindelingsontwerp voor de 

samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 juni 2013, gelet 
op de termijn voor het indienen een zienswijze op het herindelingsontwerp,    
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2013, nummer 
1532797, besluiten: 
1. de bijgaande zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de 
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht vast te stellen en 

2. deze zienswijze binnen de geldende indieningstermijn aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bieden.        

Toezegging Geen. 
 
Motie nr. 1 D66: Verzoek aan Kiesraad om toets van tweemaal verkiezingen in 2015 
Dictum Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten per brief de minister van 

Binnenlandse Zaken mede te delen dat Flevoland zich aansluit bij het verzoek 
van Provincie Utrecht aan de minister, om de Kiesraad advies uit te laten 
brengen om bij een eventuele provinciale herindeling het probleem te 
ondervangen van twee provinciale verkiezingen binnen één jaar. 

Besluit motie Aangenomen (30 stemmen voor, 5 stemmen tegen). 
Amendement A CDA: voorstel inzake Zienswijze Provincie Flevoland over Voorontwerp 

Noordvleugelprovincie. 
Dictum 
 

Besluiten: 
Beslispunt 1: de tekst in de zienswijze (pagina 1, eerste alinea, regel 1 t/m 
3) als volgt te wijzigen:  
 
Huidige redactie 
Tijdens uw bezoek aan Provinciale Staten van Flevoland op 27 februari 2013 
hebben wij aangegeven dat provincie- en gemeentegrenzen voor ons niet heilig 
zijn. Over een model met opgeschaalde gemeenten, vijf landsdelen en een 
evenwichtige herverdeling van taken over de drie bestuurslagen valt met ons 
een goed gesprek te voeren. Aan het eind van deze zienswijze doen wij daar ook 
een voorstel toe. 
 
Gewijzigde redactie 
Tijdens uw bezoek aan Provinciale Staten van Flevoland op 27 februari 2013 
hebben wij aangegeven dat provincie- en gemeentegrenzen voor ons niet heilig 
zijn. Over diverse modellen zoals opgeschaalde gemeenten, vijf landsdelen of 
een evenwichtige herverdeling van taken over de drie bestuurslagen valt met 
ons een goed gesprek te voeren. Aan het eind van deze zienswijze doen wij daar 
ook een voorstel toe. 
 
 
Beslispunt 2: de tekst in de zienswijze (pagina 13, vijfde alinea) als volgt te 
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wijzigen: 
 
Huidige redactie 
Tot slot. 
Hiervoor hebben wij gemotiveerd waarom wij het voorliggende wetsvoorstel van 
onvoldoende kwaliteit vinden. In de inleiding van deze zienswijze hebben wij 
reeds gezegd, dat met ons over een model met opgeschaalde gemeenten, vijf 
landsdelen en een evenwichtige herverdeling van taken over de drie 
bestuurslagen een goed gesprek valt te voeren. Voor dat gesprek doen wij 
hieronder een aanzet. 
 
Gewijzigde redactie 
Tot slot. 
Hiervoor hebben wij gemotiveerd waarom wij het voorliggende wetsvoorstel van 
onvoldoende kwaliteit vinden. In de inleiding van deze zienswijze hebben wij 
reeds gezegd, dat met ons over diverse modellen zoals opgeschaalde 
gemeenten, vijf landsdelen of een evenwichtige herverdeling van taken over de 
drie bestuurslagen een goed gesprek valt te voeren. Voor dat gesprek doen wij 
hieronder een aanzet. 

Besluit 
amendement A 

Aangenomen (30 stemmen voor, 5 stemmen tegen). 

Amendement B SGP: conceptzienswijze Flevoland  
Dictum Besluiten de tekst van de zienswijze op bladzijde 16, bij het tweede 

aandachtsstreepje zijnde “De statenverkiezingen… t/m …te beïnvloeden” 
betreffende een eventueel te houden provinciaal referendum te laten vervallen. 

Besluit 
amendement B 

Ingetrokken. 

Amendement C SGP: conceptzienswijze Flevoland 
Dictum Besluiten de tekst van de zienswijze op: 

- bladzijde 5, eerste alinea onder hoofdstuk 6 luidend ‘Wij overwegen … t/m 
… een referendum’ en 

- bladzijde 6, laatste alinea onder hoofdstuk 6 luidend ‘Het wetsvoorstel geeft 
…t/m.. betrekken bij hun overwegingen’. 

Besluit 
amendement C 

Aangenomen (23 stemmen voor, 12 stemmen tegen). 

Besluit voorstel, 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Provinciale Staten van Flevoland, gezien het herindelingsontwerp voor de 
samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 juni 2013, 
gelet op de termijn voor het indienen een zienswijze op het 
herindelingsontwerp, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 
september 2013, nummer 1532797, besluiten: 

1. De bijgaande zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de 
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht inclusief onderstaande 
geamendeerde tekst vast te stellen; 

2. De tekst in de zienswijze (pagina 1, eerste alinea, regel 1 t/m 3) als 
volgt te wijzigen: 
Huidige redactie 
Tijdens uw bezoek aan Provinciale Staten van Flevoland op 27 februari 
2013 hebben wij aangegeven dat provincie- en gemeentegrenzen voor 
ons niet heilig zijn. Over een model met opgeschaalde gemeenten, vijf 
landsdelen en een evenwichtige herverdeling van taken over de drie 
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bestuurslagen valt met ons een goed gesprek te voeren. Aan het eind 
van deze zienswijze doen wij daar ook een voorstel toe. 
Gewijzigde redactie 
Tijdens uw bezoek aan Provinciale Staten van Flevoland op 27 februari 
2013 hebben wij aangegeven dat provincie- en gemeentegrenzen voor 
ons niet heilig zijn. Over diverse modellen zoals opgeschaalde 
gemeenten, vijf landsdelen of een evenwichtige herverdeling van taken 
over de drie bestuurslagen valt met ons een goed gesprek te voeren. Aan 
het eind van deze zienswijze doen wij daar ook een voorstel toe. 

  3.  De tekst in de zienswijze (pagina 13, vijfde alinea) als volgt te wijzigen: 
 Huidige redactie 

Tot slot. 
Hiervoor hebben wij gemotiveerd waarom wij het voorliggende 
wetsvoorstel van onvoldoende kwaliteit vinden. In de inleiding van deze 
zienswijze hebben wij reeds gezegd, dat met ons over een model met 
opgeschaalde gemeenten, vijf landsdelen en een evenwichtige 
herverdeling van taken over de drie bestuurslagen een goed gesprek valt 
te voeren. Voor dat gesprek doen wij hieronder een aanzet. 
Gewijzigde redactie 
Tot slot. 
Hiervoor hebben wij gemotiveerd waarom wij het voorliggende 
wetsvoorstel van onvoldoende kwaliteit vinden. In de inleiding van deze 
zienswijze hebben wij reeds gezegd, dat met ons over diverse modellen 
zoals opgeschaalde gemeenten, vijf landsdelen of een evenwichtige 
herverdeling van taken over de drie bestuurslagen een goed gesprek valt 
te voeren. Voor dat gesprek doen wij hieronder een aanzet. 

 4.  De tekst van de zienswijze op 
- Bladzijde 5. eerste alinea onder hoofdstuk 6 luidend “Wij overwegen 
…. t/m…. een referendum” en 
- Bladzijde 6, laatste alinea onder hoofdstuk 6 luidend : “Het 
wetsvoorstel geeft ….t/m… betrekken bij hun overwegingen”  
betreffende een eventueel te houden provinciaal referendum te laten 
vervallen. 

5. Deze zienswijze binnen de geldende indieningstermijn aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bieden.       

 
5. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 november 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. 
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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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Ingediende moties 
 
Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen
/verworpen 

1.  Verzoek aan Kiesraad om toets van 
tweemaal verkiezingen in 2015 

D66, SGP VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 5 tegen 
CDA: 3 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
Voor: 30 
Tegen: 5 

 



  A m e n d e m e n t e n  
 

 Bladnummer 

 7 
 
Ingediende amendementen 
 
Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend 
door fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen
/ 
verworpen 

A. 
Zienswijze voorontwerp 
Noordvleugelprovincie 

CDA, 
VVD,PvdA, 
SP, D66, 
ChristenUnie, 
GroenLinks, 
SGP, 50PLUS, 
PvdD 

VVD: 9 voor 
PvdA: 5 voor 
PVV: 5 tegen 
CDA: 3 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor 
GroenLinks: 1 voor  
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 

Aangenomen 
 
 
Voor: 30 
Tegen: 5 

B. 
Zienswijze voorontwerp 
Noordvleugelprovincie 

SGP  Ingetrokken 
 
 

C. 
Zienswijze voorontwerp 
Noordvleugelprovincie 

SGP VVD: 9 voor 
PvdA: 2 voor en 3 
tegen 
PVV: 5 tegen 
CDA: 3 voor 
SP: 2 tegen 
D66: 4 voor 
ChristenUnie: 3 
voor  
GroenLinks: 1 
tegen  
SGP: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 tegen 

Aangenomen 
 
 
Voor: 23  
Tegen: 12 

 
 
  


