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Aanwezig: 
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren E.G. Boshuijzen en 
C.A. Jansen (PVV), mevrouw M. Luyer, de heren S. Miske (GroenLinks), P.T.J. Pels (PvdA), J. de 
Reus (VVD), M.A. Rijsberman (D66) en R. Siepel (ChristenUnie), mevrouw G. van der Struijk-Oost 
(50PLUS) en de heer R. de Wit 
 
 
Rondevoorzitter: de heer A. Stuivenberg 
Rondegriffier: mevrouw A. Kost 
College van GS: de heren J.N.J. Appelman, A. Gijsberts en J. Lodders 
 
 
Aanvang: 12.30 uur 
Sluiting: 14.30 uur 
 
 
Agendapunt Begroting 2014 (programma 1 Ruimte en 5.1., 5.4, 5.7 Investeringsagenda) 
Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 10 september 2013, nummer 152717, besluiten: 
1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen; 
2. De invulling van de extra impuls 2014 vast te stellen; 
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor:  

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT)': 

• € 16.256.000 (netto € 5.093.000) t.b.v. investeringen 
wegen; 

•  €  9.420.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
•  €  2.585.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud 

vaarwegen; 
b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan 

provinciehuis: 
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014; 
1. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022. 

Toezegging 1) Op de vraag van de PvdD ten aanzien van agrarisch natuurbeheer (‘mag de 
provincie hier nog mee doorgaan?’): komt gedeputeerde Gijsberts schriftelijk  
terug. 
2) Op verzoek van GL wordt aan de doelstellingen/ maatschappelijke effecten 
ten aanzien van water het begrip ‘waterkwaliteit’ toegevoegd. 
3) In het verlengde van de toezegging aan Groen Links wordt op verzoek van D66 
een extra ronde geagendeerd ten aanzien van het onderwerp ‘waterkwaliteit’. 
 
4) Naar aanleiding van een discussie over de hoogte van de leges vergunningen 
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voor Warmte Koude Opslag  wordt, op verzoek van de CU, toegezegd dat een 
onderzoek naar de kosten in relatie tot indieningsvereisten zal worden gedaan 
(doen we teveel onderzoek waardoor de leges te hoog zijn i.r.t. duurzame 
ambitie) 
5) Naar aanleiding van een vraag van D66 over structuurvisies en de relatie met 
het omgevingsplan , zegt gedeputeerde Gijsberts toe met een overzicht te 
komen van de in de begroting geduide structuurvisies (deze worden alleen 
opgesteld ‘waar wenselijk en noodzakelijk’ ) en het omgevingsplan. 
6) De technische dan wel verduidelijkende vragen die in de ronde onvoldoende 
aan bod zijn gekomen worden door de gedeputeerde schriftelijk afgedaan, ten 
behoeve van de begrotingsbehandeling op 13 november. Hiertoe worden de 
antwoorden uiterlijk 3 november aangeleverd. 

Rondeadvies Geen. 
Bespreekpunten Geen. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 november 2013, 
griffier, voorzitter,  
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