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Aanwezig: 
Heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink 
(PvdA), heren E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. Boundati (PvdA), F. Brouwer (ChristenUnie), J.J.T.M. 
van den Donk (PvdA), J.E. Geersing (ChristenUnie) en I.C. van Ginkel (PVV), mevrouw I. van Hooff 
(VVD), heren C.A. Jansen (PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks), E.F. 
Kunst (D66), G. Laagland (PVV), J. Luijendijk (PvdA), S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost (CDA), P.T.J. 
Pels (PvdA), J. de Reus (VVD) en M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), heren R.J. 
Siepel (ChristenUnie) en J.N. Simonse (SGP), dames J. Staalman (GroenLinks) en G. van der Struijk-
Oost (50PLUS), heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), heren H.W.E. van Vliet (VVD) en 
J. van Wieren (CDA) 
 
Rondevoorzitter: de heer E. Sloot 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heren A. Gijsberts, J. Lodders, L. Verbeek en M.J.D. Witteman 
 
 
Aanvang: 16.05 uur 
Sluiting: 18.40 uur 
 
 
Agendapunt Perspectiefnota 2013 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 16 april 2013, nummer 1478107, besluiten: 
1. De Perspectiefnota 2013-2017 vast te stellen; 
2. De met de Perspectiefnota 2013-2017 samenhangende 6de wijziging van de 

Programmabegroting 2013 vast te stellen; 
3. De onderstaande kredieten als volgt te wijzigen: 

1. het bruto raamkrediet investeringen wegen 2013 met € 440.000 te 
verlagen tot  
€ 17.955.000.  

2. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen 2013 met 
€ 1.065.000 te verhogen tot € 10.555.000. 

3. het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (5 jaar) verlagen met 
€ 112.000 tot  
€ 593.000 en het krediet vervangingsinvesteringen 2011 (10 jaar) 
verhogen met  
€ 112.000 tot € 205.000. 

4. het krediet Horsterwold/Kotterbos te verhogen met € 725.000 tot € 
10.022.455. 

Toezegging 1. Gedeputeerde zegt binnen een redelijke termijn een overzicht toe van 
resultaten van verengingen met agrarisch natuurbeheer. 

2. De startnotitie herijking OV te agenderen voor een panoramaronde en 
uiteindelijk door PS te laten vaststellen. 

Rondeadvies De voorzitter concludeert dat de voorliggende stukken voldoende zijn besproken 
en kunnen worden betrokken bij de algemene beschouwingen hierover op 5 juni 
2013. 
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Bespreekpunten Na een presentatie door de heer Boeijenk van Financiën en een toelichting van 

de portefeuillehouder is in een kleine twee uren de Perspectiefnota in brede zin 
besproken. Het accent lag daarbij op de financiën zoals: revolving fund, 
frictiekosten reorganisatie, indexering opcenten, stille lasten, voorstellen voor 
nieuw beleid. Beleidsinhoudelijk was er aandacht voor jeugdzorg, consessie 
IJsselmond, landschapskunst, Oostvaardersplassen en nieuwe natuur, DEON, 
vitale coalities, startnotitie herijking OV, agrarisch natuurbeheer, 
jeugdwerkloosheid en transitieprogramma. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 5 juni 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 van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


