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Onderwerp: Schaliegas 

Motie nr. 

Agendapunt: 10.a. 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadering bijeen op 11-juni 2014 

Constaterende dat: 
• De Tweede kamer op 10 juni 2014 heeft ingestemd met het onderzoeken van de effecten van

schaliegas en Dronten en de Noordoostpolder zijn aangewezen als mogelijke boorlocaties;
• Er in het coalitieakkoord staat: "Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons hele beleid. Wij

vinden dat we bij alles wat we doen rekening moeten houden met de effecten op de generaties die na
ons komen;

• De provincie Flevoland het streven heeft om in 2020 energieneutraal te zi jn;
• De unieke voorraad drinkwater in de Flevolandse bodem in gevaar komt;
• Er in Flevoland veel natuur en landbouw is die mogelijk in gevaar komt bij het diepboren;

Overwegende dat: 
• Boren naar schaliegas kan leiden tot onherstelbare schade aan de bodem en het grondwater voor de

komende generaties; 
• De milieurisico's onvoldoende in kaart zijn gebracht voor Flevoland specifiek, maar de ervaring met

milieuschade in het buitenland herhaaldelijk laat zien dat de risico's groot en serieus zijn; 
• Schaliegaswinning de transitie naar echte duurzame energie kan vertragen;
• Het Flevolands beleid zich juist richt op duurzame ontwikkelingen;
• Flevoland een schaliegaswinningvrije provincie is en bl i j f t , zolang de risico's onduidelijk en/of te groot

zijn.



Verzoeken het college aan het Rijk kenbaar te maken dat: 
• Het duurzame gebruik van de Flevolandse ondergrond gewaarborgd bli jft; 
• De provinciale belangen/ adviezen bij een vergunningaanvraag voor diepboren zwaarwegend worden 

meegenomen; 
• Flevoland een schaliega^rije provincie is en bli j f t . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
F. Boundati, 

Handtekening Initiatiefnemer: 
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De motie is; Aangenomen: Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van ̂ Provinciale Staten van • 

giiffiet. 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Vr-betv, 
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Onderwerp: 

Motie investeren extra gelden 
Motie nr.: 

jeugdwerkg i'of creëren van extra stageplekken 

Agendapunt: 
Jaarotukkon 2013 
Onderwerp Statenvoorstel:
Motie Jaarotukkon 203 3 

tel: O ^

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Vermelden relevante feiten 
Constaterende dat: 

De jeugdwerkeloosheid in Flevoland schrikbarend hoog is; 
Een hoge jeugdwerkeloosheid nadelige gevolgen kan hebben op andere terreinen; 

Aanleiding van de overwegingen, gedachten 
Overwegende dat: 

O Toekomstperspectief belangrijk is voor onze Flevolandse jongeren; 
« Het steeds moeilijker wordt om als jongere een baan of stageplek te vinden; 
• Het verstandiger is om nu hierin te investeren om op lange termijn miljoenen te besparen;

verzoekt het college ^ Cid^^^^^^'^'^
O Een bedrag var\€483.000,- waarvoor nog geen passende bestemming is te gebruiken voor de a' 

van de jeugdwerkeï^esSii^ in Flevoland, door bijvoorbeeld het stimuleren van leer- werktrajecten of via 
de wethouders ondenwijs van de 6 gemeenten te investeren in het creëren van extra stageplekken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namen initiatiefnemers: CA. Jansen, P W 



Handtekeningen initiatiefnemers: 

De motie wordt ondersteund door: 
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De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 
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Onderwerp: Technocentrum Flevoland 

Motie nr.: / 3 / 

Agendapunt: T5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2014 - 2018 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• in de Perspectiefnota 2014-2018 in het programma Economie (paragraaf 5.1) is opgenomen dat een 

bedrag van € 500.000,- noodzakelijk is voor een stabiele basis en de verdere doorontwikkeling van het 
Technocentrum Flevoland, waarmee de betekenisvolle rol uit het verleden kan worden gecontinueerd 
in de toekomst; 

• hiertoe een begrotingswijziging wordt voorgesteld voor de Programmabegroting 2014
(programmaonderdeel 3.2 ontwikkeling en innovatie); 

• een nadere toelichting en/of onderbouwing van het bedrag van €500.000,- ontbreekt.

Overwegende dat: 
• het Technocentrum een belangrijke rol uitoefent op het snijvlak van de arbeidsmarkt en het onderwijs

in de technische sector voor Flevoland; 
• Provinciale Staten voor de uitoefening van haar kaderstellende en controlerende rol behoefte heeft

aan een nadere onderbouwing van voornoemde financiële impuls van € 500.000,-. 



Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

• de middelen aan het Technocentrum eerst ter beschikking te stellen na instemming van Provinciale 
Staten met een Statenvoorstel, waarin de noodzaak voor de financiële impuls wordt toegelicht en dat 
is voorzien van een gespecificeerde begroting, sluitend op maximaal het in de perspectievennota 
genoemde bedrag van €500.000,-; 

• in het Statenvoorstel eveneens de eventuele risico's uiteen te zetten, alsmede de prestatie
indicatoren waar het Technofonds aan dient te voldoen te vermelden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

Shasta Rötscheid 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 
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Onderwerp: Schriftelijke notulen Commissie- en Statenvergaderingen 

Motie nr.: 

Agendapunt: 10a 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat de audio- en videonotulen technisch van matige kwaliteit zijn, moeilijk toegankelijk en zeer 
lastig te doorzoeken. 

Overwegende dat het voor de kwaliteit van het democratisch proces en de besluitvorming in Provinciale Staten 
bevorderlijk is over goed toegankelijke notulen te beschikken. 

Spreken uit dat het wenselijk is dat schriftelijke notulen beschikbaar komen van hetgeen wordt ingebracht in 
de Commissie- en Statenvergaderingen en verzoeken de griffier een voorstel uit te werken voor het realiseren 
daarvan. De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van dit voorstel komen niet ten laste van het budget 
van de griffie, maar zullen aan de begroting van de griffie worden toegevoegd vanuit de algemene middelen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Michiel Rijsberman, D66 



De motie wordt ondersteund door: 
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De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Nieuw beleid 

9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provindale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• in het coalitieakkoord 2011-2015 is vastgelegd dat de aanwezige ruimte voor nieuw beleid 

wordt toegevoegd aan de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten voor de uitvoering 
van de investeringsagenda; 

• Gedeputeerde Staten de verwachting heeft dat een nieuw college deze lijn zal willen 
heroverwegen; 

• in de perspectiefnota het financieel meerjarenperspectief niet sluitend is; 
• de begroting na verwerking van de meicirculaire wel sluitend is. 

Overwegende dat: 
• het een raadsel is hoe het huidige college kan inschatten wat een nieuw college wil, terwijl 

de samenstelling sterk afhankelijk is van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 
2015; 

• er blijkbaar financiële en beleidsmatige ruimte aanwezig is om de dotatie aan de reserve 
strategische en ontwikkelprojecten voor de uitvoering van de investeringsagenda te 
verlagen; 

• het vanuit financiële duurzaamheid passend is om eerst de begroting sluitend te maken en 
pas daarna middelen voor nieuw beleid in de begroting op te nemen. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• het creëren van een stelpost voor 'Nieuw beleid' over te laten aan het nieuwe college; 
• de dotatie in de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten in stand te houden dan wel 

achterwege te laten en deze aan de algemene reserve toe te voegen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

L;rif*u r, 
A. 

voorzitter, 
L. Verbeek 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Loon en prijsontwikkelingen 

9 a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provindale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• in de perspectiefnota 2014 - 2018 wederom een stelpost voor loon en prijsontwikkelingen 

wordt opgenomen; 
• een niet gering aantal provincies en gemeenten dit, een aantal achtereenvolgende jaren, 

met uitzondering van de loonontwikkelingen van de eigen formatie, niet toekennen om 
generiek op alle begrotingsposten om te buigen; 

• deze provincies en gemeenten de begrotingsposten verder generiek verlagen, door 
inkooptaakstellingen op te nemen; 

• provincies en gemeenten dit doen naast de specifieke ombuigingen die zij realiseren. 

Overwegende dat: 
• de afgelopen jaren binnen de provincie Flevoland de begrotingsposten niet generiek zijn 

verlaagd; 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• de stelpost voor loon en prijscompensatie, met uitzondering van de loonontwikkeling van 

de eigen formatie, voor de jaarschijven op O % te steUen; 
• het ontstane voordeel toe te voegen aan het financieel meerjarenperspectief. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTÏJ VAN DE ARBEIÖ 

PiimS VOOB 0 \ VKlJHtJt) 

SP» ^ ^ ^ ^ 

C h r i s t e n . 

^^^^ 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD 
PvdA 
PVV 

CDA 

D66 
Christenunie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 

ïlnwonersBelang 
De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

;:griffier,- : H;::;::;,,;̂ -. • voorzitter, 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel 

Nummer Statenvoorstel: 

Economie / Werkgelegenheid 

(ï) 9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1601322 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 

• Gedeputeerde Staten zich tot doel heeft gesteld om de werkgelegenheidsgraad in 2015 op 
75% te krijgen; 

• de werkgelegenheidsgraad in 2013 is gedaald, van 72,2 % in 2012 naar 70,0%; 
• de cijfers over de afgelopen 15 jaar uitwijzen dat een stijging van 5% in 2 jaar niet eerder 

is voorgekomen; 
• de minister van Financiën op 06 mei j l . heeft aangegeven dat de economische crisis voorbij 

is, maar de werkgelegenheid moeilijk op gang komt; 
• het bevorderen van de regionale economie een belangrijke taak van de provincie is; 
• in de programmabegroting 2014 nauwelijks of geen initiatieven zijn opgenomen die tot doel 

hebben om de werkgelegenheid op korte termijn te stimuleren. 

Overwegende dat: 
• op het vlak van de werkgelegenheid 'wonderen' niet eerder zijn voorgekomen en daarmee 

de werkgelegenheidsgraad in de provincie Flevoland niet vanzelf met 5%-punten stijgt. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• om uiterlijk 01 november 2014 een Plan van Aanpak in Provinciale Staten te agenderen, 

waaruit blijkt dat de toename van de werkgelegenheidsgraad aan het einde van 2015 op 
75% uitkomt. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer(s): 

J.N. (Sjcfak) Simonse 

Naam initiatiefnemer(s): 

H. (Herbert) van Ravenzwaaij 

andtekening initiatiefnemer: Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Provinciale Jongerenraad 

9a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
de uitvoering van de motie van de SP van 16 november 2011 inzake het instellen van een 
Provinciale Jongerenraad niet tot het gewenste resultaat heeft geleid; 
jongeren zich hebben uitgesproken voor het instellen van een Provinciale Jongerenraad en 
van mening zijn dat zij te weinig betrokken worden bij de provinciale politiek; 
Parlement 'Z' niet voldoet aan de behoefte van de jongeren en om die reden een zachte 
dood is gestorven; 

jongeren de behoefte aan een fysieke jongerenraad hebben uitgesproken. 

Overwegende dat: 
de belangstelling voor het betrekken van jongeren bij de Flevolandse politiek aantoonbaar 
aanwezig is; 
het betrekken van jongeren bij de provinciale politiek van belang is voor de participatie 
van jongeren bij het beleid van de provincie; 
in het kader van het Matra-project afspraken zijn gemaakt over de instelling van een 
provinciale jongerenraad. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• binnen 6 maanden met voorstellen te komen die tot het instellen van een fysieke 

Provinciale Jongerenraad moeten leiden; 
• ten behoeve van de instelling van een Provinciale Jongerenraad beleid op te stellen die de 

jongerenparticipatie vergroot en het mogelijk maakt dat deze de provincie gevraagd en 
ongevraagd van advies kan dienen; 

• middelen in de begroting 2015 en de meerjarenraming op te nemen die het functioneren 
van een Provinciale Jongerenraad mogelijk maakt. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah-b^rbeek 

ning initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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Aldus besloteni:inide;:openbareiyergadening: vaniProvinGiale Staten: van 

griffier, 
A. ^ost 

voorzitter, 
L. Verbeek 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Ombuiging bedrijfsvoering 

9 a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• Gedeputeerde Staten er in slaagt om sneller dan verwacht de formatie van de organisatie

in de begroting af te bouwen;
• de snellere realisatie tot meerkosten leidt, die gedekt worden uit de algemene middelen

via de reserve frictiekosten;
• de besparing die met de snellere realisatie van de afbouw wordt gerealiseerd niet is

opgenomen in de jaarschijven 2014 en 2015.

Overwegende dat: 
• het passend is om in het financieel meerjarenperspectief niet alleen de nadelen, maar ook

de voordelen op te nemen.

Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• om naast de extra lasten als gevolg van de afbouw van de formatie van de organisatie ook

de baten in de begroting voor de jaarschijven 2014 en 2015 op te nemen.

en gaan over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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WD 
PvdA 
PW 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD 
InwonersBelang 

De motie is: . ::.? Aangenomen Verworpen 

sAldus besloten inideiiopenbaresvergadering van Provinciale Staten van^ 

griffier, 
A. Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

BUT 

• f&tTIJ VOOfl o t V RIJH I IO 

O Chr i s tenUn ie 

I I - ^ .PARTIJ VAN DE ARBEID | ^ Ö • 
Miy>, GROENI.INIW 

• I •I«t»] • I Gtréfanne(r<te 

• 

• 

• Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Ov-kosten minderjarige Mbo-studenten 

[O 

9̂ a 

Perspectiefnota 2014 - 2018 

1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provindale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
aan Mbo-studenten jonger dan 18 jaar van rijkswege geen Ov-studentenkaart wordt ver
strekt; 
jongeren vanuit Noordelijk en Oostelijk Flevoland veelal gebruik moeten maken van het 
Openbaar vervoer (Ov) om een Mbo-studie te kunnen volgen; 
de kosten van het Ov voor deze categorie jongeren bepalend kunnen zijn voor de 
studiekeuze; 
gemeenten wel de mogelijkheid bieden in een tegemoetkoming voor inkomens tot maxi
maal 110 % van het Bijstandsniveau, maar dat ouders met een inkomen dat net boven de 
110 % van het bijstandsniveau ligt hier geen gebruik van kunnen maken; 
in het akkoord over de hervorming van de studiefinanciering deze problematiek uiterlijk 
per 01 januari 2017 van rijkswege wordt ondervangen 
na verwerking van de meicirculaire er een positief financieel meerjarenperspectief 
ontstaat. 

Overwegende dat: 
• de kosten van het Ov geen belemmering voor de Flevolandse jongeren mag zijn om de Mbo-

studie te volgen die zij wensen;



• een tegemoetkoming in de kosten van het Ov voor jongeren drempels wegneemt om de
opleiding van hun keuze te volgen;

• het belang van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen in toenemende mate ten goede
komt aan de Flevolandse economie.

Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• voor Mbo-studenten een regeling in de tegemoetkoming van de Ov-kosten te treffen op

basis van een vergoeding per kilometer, zoals ook bij de Ov-chipkaart van toepassing is;
• de regeling van toepassing te verklaren op Mbo-studenten jonger dan 18 jaar, zolang van

rijkswege er geen Ov-studentenkaart wordt verstrekt, en die een voltijdsopleiding volgen;
• de tegemoetkoming in de Ov-kosten te bepalen tot een maximum afstand van 45 km,

waarvan de eerste 12,5 km voor eigen rekening komen;
• de regeling zo toegankelijk mogelijk te maken, zonder dat er sprake van vergroting van de

bureaucratie is;

• te dekken uit het positief financieel meerjarenperspectief,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek 

initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTSJ VAN DS ARBSSD 

^^^^^ 

SP« 
•— 

Chr is ten 

GROEN 

InwonersBelang 

Stemverhouding Moor Tegen 
Totaal 

WD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 

ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS 

, PvdD,.;:::>:: 
MwöhersBelang 

De motie is: ^ IM/-. ; Aóngenoriiehî ^ , Verworpen 

||lpÖ|;|S||iofen|̂ ^̂  

griffier, 
A. ><o'-.t 

voorzitter, 
L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• 

I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEIÖ 

• 

• Chrlstenl

I 1 . OROBU ," " 

1 ^ 3 ' ^ 5i:ïïWft«:SHi(: 
Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Landschapskunst 

Motie nr. 

Agendapunt: lO.a. 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2014-2015 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
De reserve grootschalige kunstprojecten eind 2013 €496.000 bedraagt, waarvan €180.000 is 
geoormerkt voor het 7̂  landschapskunstwerk; 

Deze reserve daarmee een bedrag bevat van €316.000 dat niet is geoormerkt; 

De stortingen ten gunste van de reserve zijn de afgelopen zeven jaren (vanaf 2007) hoger geweest dan 
de onttrekkingen, afgezien van een eenmalige financiering in 2010 door de gevolgen van een Incident 
met een kunstwerk; 

• Sinds 2011 niets meer is onttrokken aan de reserve en de reserve autonoom Is doorgegroeid door
jaarlijkse standaardstortingen;

Uit de door Provinciale Staten vastgestelde Programmabegroting 2014 blijkt dat de reserve autonoom
door bli jft groeien gedurende de begrotingsperiode 2014-2017 en er in deze periode conform de
Programmabegroting 2014 geen onttrekkingen zijn geprogrammeerd.



Overwegende dat: 
Het 7̂  landschapskunstwerk het laatste kunstwerk is dat wordt gerealiseerd en h1er inmiddels 
sluitende afspraken over zijn gemaakt (realisatie kunstwerk Pier+Horizon naar een ontwerp van 
kunstenaar Paul de Kort bij Kraggenburg in de Noordoostpolder); 

Dit T landschapskunstwerk volledig kan worden gerealiseerd vanuit het geoormerkte deel van de 
bestemmingsreserve; 

Er naast de bestemmingsreserve ook exploitatiebudgetten beschikbaar zijn voor landschapskunst en de 
afgelopen twee jaren (2012 en 2013) deze exploitatiebudgetten niet volledig zijn benut en in totaal 
€98.000 aan niet benutte gelden conform besluiten van Provinciale Staten zijn doorgeschoven vla de 
bestemming van het jaarresultaat. Daarmee biedt het exploitatiebudget, in aanvulling op het 
geoormerkte deel van de bestemmingsreserve, alle ruimte om het 7̂  landschapskunstwerk te 
realiseren; 

Uit het provinciaal beleid (de cultuurnota Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016, vastgesteld door 
Provinciale Staten op 12 december 2012) geen aanvullende grootschalige kunstprojecten blijken die 
financiering behoeven; 

• De bestemmingsreserve formeel volgens de Noto reserves en voorzieningen ook bedoeld is voor
toepassing van de 1 %-kunstregeling, waarbij de bestemmingsreserve h1er de afgelopen jaren niet voor
is benut en ook thans hiervoor geen gelden zijn geoormerkt.

Dragen het College op: 
• Voorzichtigheidshalve een aanvullend oormerk aan te brengen in de bestemmingsreserve van € 50.000

voor mogelijke toepassing van de 1 % kunstregeling in de toekomst; 

Het daarmee niet geoormerkte deel van de bestemmingsreserve van € 266.000 over te boeken naar de 
algemene reserve; 

De jaarlijkse standaardstorting aan de reserve van € 33.000 niet meer toe te passen in de begroting 
tot de volgende evaluatie van de Cultuurnota en deze storting bij een volgende evaluatie van de 
Cultuurnota te betrekken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemers: 

J.N. Simonse; SP S & P 
I.B. Joosse, PW 

Handtejjening initiatiefnemers: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

PASTIJ vm OE A&BBU 

SP. 
j 

Chr is ten ' . - . 

1 cSÉ 

S i 

InwonersBelang 
— \ . J c _ y \ / \ . ^ ff—-^^ x ; 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 

SOPLUS 
PvdD 
InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, 
A. Kost 

\ oorzitter. 
L. Verbeek: 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

• i

I I «̂mjvï 
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I I ^ PARTIJ V*N DE ARBEIÖ 

• 

• Christen

j j ' QROEfii. 
S i 

Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Beleidsvisie zonne-energie 

Motie nr.: 

Agendapunt: 10 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
In hoofdstuk 3 (ruimte) van de perspectiefnota in de paragraaf 'duurzaamheid' geen expliciete aandacht voor 
'zonne-energie' is opgenomen; 
Dat de paragraaf 'windenergie' een goede indruk geeft van de inspanningen binnen de provincie Flevoland, 
maar dat de o.i. noodzakelijke paragraaf 'zonne-energie' ontbreekt; 
Voorts constaterend dat de onder punt 3.2. genoemde zonatlas een waardevol hulpmiddel bij de bepaling van 
toepassingsmogelijkheden van zonne-energie is, maar niet leidt tot een planmatige benutting van deze 
energievorm; 

Eveneens vaststellend dat de zojuist gepubliceerde meicirculaire nadere bestedingsruimte biedt. 

Overwegende dat: 
De planmatige benadering van 'windenergie lokaal heeft geleid tot doelmatige samenwerking van bedrijfsleven, 
overheden en particulieren; 
voorts overwegend dat veel particuliere huishoudens op eigen initiatief zonne-energie hebben geïnstalleerd , 



Verzoeken het college: 
1. in het onderdeel 'duurzaamheid' onder punt 3.1. van de nota een studie naar een grootschalige
toepassingsmogelijkheden van zonne-energie in de daartoe geschikte open gebieden op te nemen, 
2. deze studie in samenwerking met bedrijfsleven en particuliere investeerders uit te voeren; en
3. de financiering te zoeken binnen de in dit onderdeel genoemde deelprojecten; en/of
4. in overleg te treden over een deel van de extra bestedingsruimte die geboden wordt in de 'mei
circulaire' die uw college als onderdeel voor de beraadslagingen heeft aangeboden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam Initiatiefnemer: 
E.G. Boshuijzen, SOPLUS 

andtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

3
.1 

Chr is ter t 

CRÖEN 

InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 
SGP 
SOPLUS 
PvdD: 
InwonersBelang 
De motie is: Aangenomen Verworpen 

. Aldus besloten inideiiOpenbareivergaderingivaniProvinGialeiStaten van: 

griffier, 
A. Kost 

svoorzltter, 
L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 

I I ^ PARTIJ VAK DE ARBEID 

I i Paai!) VOC r ! )VOOBl«VIU|HEie 

• 

nl 
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• Chrlstenl

j 1 CROEN 

I ! af-iM *" Inwoners 
Belang 

Onderwerp: Jeugdzorg 

Motie nr. 

Agendapunt: 10 
@ 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018, punt 6 .1 . 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
De Meicirculaire Provinciefonds 2014 aangeeft dat het voordelig effect van deze circulaire voldoende is om de 
stelpost nog te realiseren ombuigingen / dekkingsmiddelen nader in te vullen; 
Dat u in punt 6.1 van de perspectief nota aangeeft dat de risico's op extra frictiekosten bij de overdracht van 
de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten niet voldoende zijn afgedekt en 'voor een deel bij de 
provincie bij de provincie komen te liggen' en 
Voorts constaterend dat u in uw mededeling over de meicirculalre aangeeft dat er binnen de begroting voor 
201S ruimte ontstaat voor "nieuw beleid" dan wel aanvulling van de stelpost voor nog te realiseren 
ombuigingen. 

Overwegende dat: 
De goede overdracht van deze zorg naar de gemeenten nog niet in alle opzichten uitzicht op succes biedt en 
voorkomen moet worden dat 'kinderen' tussen wal en schip komen. 

Verzoeken het college: 
Binnen de ruimte die de meicirculaire biedt een door nader overleg vast te stellen bedrag te reserveren 
voor tot nu toe niet gedekte frictiekosten, waardoor de Provincie mede mogelijk maakt de jeugdzorg zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 
E.G. Boshuijzen, SOPLliS 

•andtekening initiatiefnemer:



De motie wordt ondersteund door; 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

PARTIJ VAN OS Ameto 

Christen 

InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

VVD 
PvdA 
PVV 
CDA 
SP 

D66 
ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 
SOPLUS 
PvdDï 
InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen: Verworpen 

Aldus besloten In de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

g f f 'uv , 
A. Kost 

vootzitt f- ' , 
L. Verbeek 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 

I I ^ PAIETiJ VAN DE AK 

• 

• 

• SP«
• Christenunie

j— j GÜOEÏi ; 

Onderwerp: Onderzoek hazenstand 

Motie nr.: 

Agendapunt: lO.a. 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2015 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

• 

Inwoners 
Belang 

Provinciale Staten van Flevoland 
In vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Constaterende dat: 
• de hazenstand in oostel i jk en zuidel i jk Flevoland per hectare slechts een fract ie (minder

dan 10%) is van het Nederlands gemiddelde 
• de reden van de lage hazenstand onbekend is;

Verzoeken het college: 
• te onderzoeken waarom Flevoland een lage hazenstand heeft;
• onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om In zuidelijk en oostelijk Flevoland tot een reguliere

hazenstand te komen;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: M.C. Bax, Partij voor de Dieren 

Handtekening Inltlatiefni 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING ^ ^^^ - ^ ^ 

^ ^ ^ ^ 

$?m 

Chr l s tenü r t l e 
J 

R i l 

InwonersBelang 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 

WD 

PvdA 
PVV 

CDA 

SP 

066 

ChristenUnie 
GroenLinks 

SGP 

SOPLUS 

PvdD 
.InwonersBelang 

De motie is: Aangenomen:, Verworpen 

i AlduSibeslotensinsdejopenbareivergaderingvan^iProvInciale-Statenvan: 

griffier, 
A. Koi t 

voorzitter, 
L. Verbeek 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: Compensatie EHS 

Motie nr. 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2014-2018 

Nummer Statenvoorstel: 1603903 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 11 juni 2014 

Overwegende dat: 
compensaties voor het onttrekken van delen van de EHS gerealiseerd zijn in bestaand bos- èn/of 
natuurgebied; 
hiermee de totale oppervlakte van natuur achteruit gaat; 
in verschillende andere provincies is vastgelegd dat compensaties niet in bestaande bossen of 
natuurgebieden worden uitgevoerd; 
lrronzeiV.erordgiiMiy^>uui Uu fyiilLjuj^lee^rigevihg nlet-dtt4del4jfegeBgeg-omschreffin is_wanneer.iets_ 
een-^kleinsGhalige.OTtw1Rlreling"'betreft; 

Verzoeken het college: 
compensaties van de EHS niet te realiseren in bestaande bos- of natuurgebieden; 

•^^==met-eei»^ei-5telne"K0in^n om in de Verordentng vuur de^fysteke^eel^jmggymgiret-feegrij 
"kleinsc-hal'ige-eftfewikkeHftg^^^ îeter- to omschrijverH—• 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: M.C. Bax, Partij voor de Dieren 

Handtekening Initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
\ PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING ^ 

i PAÏ3.TfJ VAf^ A K S E S D 

SB 
Chr is ten L'; ,\ 

i c n i 

InwonersBelang 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 

WD 

PvdA 

PW 

CDA 

SP 

D66 

ChristenUnie 

GroenLinks 

SGP 

SOPLUS 

PvdD : 
ilnwonersBelang 

De motie is: Aangenomen; Verworpen 

;AldusbeslotensinideiOpenbare;vergadering;van::Provinciale:Staten van̂  

griffier, 
A Kost 

voorzitter, 
L. Verbeek 
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