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Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
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Onderwerp: 
Motie budget Nieuwe Natuur 

Motie nr.: 

Agendapunt: 
Programmabegroting 2015 

Onderwerp Statenvoorstel: 
Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• Het kabinetsbeleid dramatisch is voor de economie en dus ook voor de portemonnee van de burger; 
• door ecologische ontwikkelingen leidend te maken bij het programma Nieuwe Natuur, economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen hieronder te lijden hebben. 

Overwegende dat: 
• Er voldoende natuur aanwezig is in Flevoland; 
• we willen voorkomen dat er nog meer experimenten plaatsvinden zoals de marteling van de grote 

grazers in de Oostvaardersplassen, 

Draagt het college op: 
• Aan het totale budget van €33,9 miljoen dat wordt gebruikt voor Nieuwe Natuur het maximaal 

beïnvloedbare bedrag te onttrekken; 
• dit bedrag te steken in lastenverlichting voor de burgers via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting 

(provinciale opcenten), of in het provinciale wegenstelsel voor een kwaliteitsverbetering die het verdiend. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: CA. Jansen PW 

Handtekening initiatiefnemer: 
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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: 
Motie Floriade 

Motie nr. 

Agendapunt: ^5/4 
Programmabegroting 2015 

Onderwerp Statenvoorstel: 
Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• De Floriade een (wereld)tuinbouwtentoonstelling is; 
• het predikaat wereldtentoonstelling alleen wordt toegekend door het BIE (Bureau International des 

Expositions) als de Floriade voldoet aan de daarvoor opgestelde eisen; 
• de gemeente Almere heeft aangegeven op 4 pijlers (Tuinbouwexpo, Bouwexpo, Waterexpo en Stad & 

regio) in te zetten met betrekking tot de Floriade, 

Overwegende dat: 
• Bouwexpo, Waterexpo en Stad & Regio niet vallen onder het predikaat (wereld)tuinbouwtentoonstelling; 
• dit bevestigt dat Almere het evenement ziet als gebiedsontwikkeling; 
• Almere er rekening mee houdt dat de Floriade hierdoor niet voldoet aan de eisen die gesteld worden, 

zoals bevestigd door wethouder Mulder op 30 oktober 2014; 
• hierdoor de Floriade zal worden gedegradeerd tot een lokaal project. 

Draagt het college op: 
• De gemeente Almere mede te delen dat de provinciale bijdrage van €10 miljoen voor de Floriade wordt 

ingetrokken en dat dit bedrag wordt omgezet in een provinciebrede investering in de werkgelegenheid in 
de land- en tuinbouwsector. 



Naam initiatiefnemer: CA. Jansen PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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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: 
Motie beëindigen lidmaatschap Raad van Europa 

Motie nr.: { ^ ^ ^ 

Agendapunt: S/^ 
Programmabegroting 2015 

Onderwerp Statenvoorstel: 
Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• De primaire taak van de Commissaris der Koning in Flevoland ligt; 
• in de afgelopen jaren de Commissaris der Koning meerdere malen afwezig was tijdens 

Statenvergaderingen vanwege o.a. activiteiten voor de Raad van Europa, 

Overwegende dat: 
• Het onwenselijk is dat werkzaamheden in Flevoland op de tweede plaats komen; 
• de recente uitspraak van de Raad van Europa rondom uitgeprocedeerde asielzoekers en 

ongedocumenteerde immigranten strijdig is met het beleid in Nederland, 

Draagt de Commissaris der Koning op: 
• Aan de Raad van Europa kenbaar te maken dat hij zijn functie per direct neerlegt en zijn 

werkzaamheden zal beëindigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: CA. Jansen PW 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.1 Openbaar vervoer / Bereikbaarheid kernen 

® 5a 

Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• de bereikbaarheid van de kernen van de gemeente Dronten en Noordoostpolder, alsook van 

de gemeente Urk met het Openbaar vervoer (OV) in de avonduren en in het weekend erg 
laag is; 

• samen met de Flevolandse gemeenten een start wordt gemaakt met het aansturen van 
kleinschalig collectief vervoer doormiddel van het instellen van een mobiliteitscentrale. 

Overwegende dat: 
• de Staten zich bij motie hebben uitgesproken voor een kwaliteitsimpuls voor het OV; 
• de bereikbaarheid van het OV en de ontsluiting van de kernen doormiddel van het OV 

onderdeel is van de kwaliteit van het OV; 
• op termijn ook andere vormen van vraagafhankelijk OV onder de mobiliteitscentrale kan 

worden gebracht. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het vergroten van de capaciteit van het 

vraagafhankelijk OV in relatie tot de bereikbaarheid van de genoemde kernen en gemeente 
in de avohduren en in het weekend; 

• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en te betrekken bij 
de uitwerking van de nota Openbaar vervoer. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekeningxinitiatief nemer: 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het vergroten van de capaciteit van het 

vraagafhankelijk OV in relatie tot de bereikbaarheid van de genoemde kernen en gemeente 
in de avonduren en in het weekend; 

• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en te betrekken bij 
de uitwerking van de nota Openbaar vervoer. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

\ 
Handtekening^initiatief nemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.1 Openbaar vervoer / Kwaliteitsimpuls 

5a 

Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• uit de Zomernota 2014 blijkt dat de opbrengsten uit het Openbaar vervoer (OV) voor 2013 

met circa € 950.000,-- hoger uitvallen dan geraamd; 
• bij de behandeling van de Zomernota 2014 in de Statenvergadering van 29 oktober j l . een 

motie is aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen met voorstellen te komen die 
tot doel hebben om de kwaliteit van het OV te verbeteren. 

Overwegende dat de: 
• Staten zich bij motie hebben uitgesproken voor een kwaliteitsimpuls voor het OV; 
• aantrekkelijkheid van het OV onderdeel is van de kwaliteit van het OV. 



Drogen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het aanbieden van (gratis) internet in de 

bussen van het provinciaal streekvervoer; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en bij het voorstel 

voor de kwaliteitsimpuls van het Openbaar vervoer te betrekken. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• onderzoek te doen naar de consequenties van het aanbieden van (gratis) internet in de 

bussen van het provinciaal streekvervoer; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen en bij het voorstel 

voor de kwaliteitsimpuls van het Openbaar vervoer te betrekken. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 80 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.2 Mobiliteit / Hanzeweg (Roggebotsluis) 

Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• de betrouwbaarheidsnorm van maximaal 1,25 maal de normale reistijd bij de Hanzeweg 

(Roggebotsluis) fors wordt overschreden (1,59); 
• door het college is aangegeven dat de verkenning naar een oplossing is vertraagd en naar 

verwachting medio 2015 wordt opgeleverd; 
• de knelpunten in de verkeerssituatie op langer termijn (later dan 2016) wordt opgelost. 

Overwegende dat: 
• het minimaal nog drie jaren duurt voordat de knelpunten in de verkeerssituatie Hanzeweg 

(Roggebotsluis) duurzame wordt opgelost; 
• de weggebruikers lange tijd met de forse overschrijding van de reistijd worden geconfron

teerd. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• te onderzoeken welke alternatieven er op korte termijn mogelijk zijn om tot een minder: 

grote overschnjding van de betrouwbaarheidsnorm te komen; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



Dragen het college van gedeputeerde stoten op: 
• te onderzoeken welke alternatieven er op korte termijn mogelijk zijn om tot een minder 

grote overschrijding van de betrouwbaarheidsnorm te komen; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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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: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

restauratie orgel Urk 

Q) 5a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
- Een omvangrijke restauratie heeft plaatsgevonden aan het orgel uit 1792 in de Bethelkerk op Urk; 
- Deze restauratie medegefinancierd wordt middels een provinciale bijdrage van €226.000 zoals dit in de 
vergadering van PS op 27 april 2011 is besloten; 
- Deze bijdrage volledig is benut voor restauratiewerkzaamheden 
- Gedeputeerde Staten in haar vergadering van 28 oktober hebben besloten om de bijdrage €33.306 lager vast 
te stellen. 

Overwegende dat: 
- Provinciale Staten het belang van cultuurhistorische objecten in onze provincie onderschrijven, ook in lijn 
met het vastgestelde beleidskader cultuur 2013-2016 ("Cultuur op koers in Flevoland") 
- Er verschil van inzicht is ontstaan tussen de beschikte en de verleende bijdrage; 

Verzoeken het college: 
- In gesprek te gaan met de betrokken partijen over de ontstane situatie en te zoeken naar mogelijkheden om 
het probleem op te lossen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De motie wordt ondersteund door: 
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Aldus besloten: in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

MOTIE 
Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderv/erp: "Een man een man, een woord een woord' 

Motte nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Overwegende dat: 
- De SGP en de PW een motie hebben ingediend bij de Perspectiefnota over de omvang van het niet-
geoormerkte deel van de reserve Grootschalige Kunstprojecten; 
- Na het indienen van deze motie de Gedeputeerde de toezegging heeft gedaan om met een nader voorstel op 
dit punt te komen en deze toezegging ook als zodanig is genoteerd;' 
- Dit aanleiding voor beide partijen is geweest om deze motie in te trekken;^ 

Constaterende dat: 

- Deze toezegging (nog) niet is nagekomen 

Verzoekt het college: 
- Deze toezegging alsnog na te komen in deze bestuursperiode 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting motie: 

De motie zoals deze is ingediend bij de Perspectiefnota (en later ingetrokken zonder dat daarover is gestemd) 
constateert dat sinds 2011 niets meer is onttrokken aan de reserve Grootschalige Kunstprojecten en de 



reserve autonoom is doorgegroeid door jaarlijkse standaardstortingen. Uit de Programmabegroting 2015-2018, 
pagina 189, blijkt dat de reserve doorgroeit naar €662.000 in 2018, waarbij een relatief beperkt deel van de 
reserve van €180.000 benodigd is voor het T landschapskustwerk. Het ligt in de rede de toezegging uit te 
voeren door (een deel van) het niet geoormerkte deel over te boeken naar de algemene reserve of een nader 
bestedingsdoel hieraan te koppelen. Aangezien de Gedeputeerde dit niet heeft toegezegd, maar alleen heeft 
toegezegd met een nader voorstel te komen, wordt nu met de huidige motie alleen verzocht om deze 
toezegging na te komen en zien we een nader voorstel graag tegemoet. 

Naam initiatiefnemer: 
J.N. Simonse (SGP) 

Provinciale Staten, 11 juni 2014, webcast om 2:32:34, letterlijk transcript. Gedeputeerde Appelman: "Ik zal 
samen met het college bekijken of we, met behoud van de 1 % regeling, kunnen komen tot een af raming van 
de voorziening. U moet wel voor ogen houden dat daar inmiddels een aantal oormerken in zitten. Maar ik 
begrijp ook de door meerdere partijen gedane oproep die daartoe is gedaan en wi j zullen daaromtrent met 
voorstellen b i j u komen". Deze toezegging is ook genoteerd als opmerking bij motie nummer 11 op de website 
(stateninformatie.nl bij de betreffende webcast). 
^ Provinciale Staten, 11 juni 2014, webcast om 3:16:55, letterlijk transcript. Statenlid Simonse (SGP): "De SGP, 
maar ook de PW, acht het antwoord van de Gedeputeerde als een toezegging bij motie nummer 11 en 
daardoor, door deze toezegging, trekken wij deze motie in en wachten wij het nieuwe voorstel van het 
college op dit gebied af of we zien het terug in de begroting". 

De motie wordt ondersteund door: 
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De motie wordt ondersteund door: 
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PROVINCIE F L E V O L A N D 

MOTIE 
Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 
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Onderwerp: Programmabegroting 2015 , Zonne - energie/ OHBtf\ 
Motie nr.: / ^ - j 

Agendapunt: 5aj5l 

Onderwerp: Ruimte, 1.3 en Investeringsagenda hfdst. 5.5 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014. 

Overwegende dat: 
Het streven naar een energieneutraal Flevoland, tevens overwegende dat daarvoor een brede inzet van 
beschikbare, milieuvriendelijke technieken in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en particulieren 
noodzakelijk is, 

voori:s dat brede, planmatige inzet van zonne-energie, zowel grootschalig en bedrijfsmatig als particulier, 
daarbij gewenst is, 

vooriis dat in Flevoland voor vestiging op bedrijfsterreinen, zoals de OAAALA gronden, geen gegadigden zijn 
gevonden en het niet invullen daarvan alleen maar renteverlies oplevert 

Verzoeken het college: 

Te onderzoeken of op •'lege"bedrijfsterreinen grootschalige parken voor de opwekking van zonne-energie 
gevestigd kunnen worden en te bevorderen dat daarvoor op de OAAALAgronden een "pilot project"gestart 
kan worden 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Naam initiatiefnemer: 
Erik Boshuijzen, fractie 50PLUS 

tekening initiatiefnemer: 
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Onderwerp: Mot ie bijen- en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 
Onderwerp Programmabegroting 2015 
Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 

De provincie verantv/oordelijk is voor 370 km fietspaden 

Overwegende dat: 
1 Het niet bekend is of het tijdstip van maaien van bermen van fietspaden goed is voor 

insectenvriendelijk beheer en het gev^enst is onderzoek te doen naar het beste tijdstip van 
maaien om daarmee eventueel te komen tot andere data voor (gefaseerd) maaien 

2 Het eveneens gev^enst v/ordt geacht onderzoek te doen naar het gebruik van bermen door 
bestuivers, door tellen van insecten (door daartoe opgeleide vrijv^illigers) en het inventariseren 
van bloemenrijkdom van bermen. 

3 Specifieke delen van bermen speciaal kunnen worden ingericht voor bijen door inzaai van 
bloemrijk mengsel en inrichten van nestmogelijkheden, b.v. bij fietsknooppunten, waarbij een 
relatie gelegd kan worden met recreatie, beleefbaarheid van natuur en PR. 

4 Landschapsbeheer Flevoland zich bereid heeft verklaard hieraan mee te werken. 
Verzoeken het college: 
1 Te onderzoeken of het binnen bestaande budgetten mogelijk is jaarlijks €20.000 

beschikbaar te stellen voor het duurzaam bijen- en insectvriendelijk beheer van bermen van 
fietspaden 

2 Aan gemeenten de mogelijkheid te bieden hierbij aan te sluiten voor het beheer van hun 
fietspaden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemi 



Aanvulling op de toelichting op motie 

PvdD Motie bijen- en insectenvriendelijk beheer van bermen van fietspaden 

We citeren uit een bericht op 10 november 2014 ontvangen van Landschapsbeheer 
Flevoland: 

Het idee is interessant en na wat kort onderzoek kunnen we tot de volgende 
mogelijkheden komen: 

Alle bermen van de provinciale fietspaden worden nu gemaaid en afgevoerd. Dit 
beheer is prima om een soortenrijke bloemrijke vegetatie te ontwikkelen^ waar 
insecten voldoende voedsel/bloemen kunnen vinden. We weten nu alleen nog niet 
of het t i j d s t i p van maaien goed is wat betreft insectenvriendelijk beheer. Dat 
zouden wij vanuit Landschapsbeheer Flevoland graag willen inventariseren en 
een beheeradvies hierover kunnen geven. Wanneer andere data gemaaid moet 
worden, in combinatie met gefaseerd beheer dan kunnen wij in overleg met de 
provincie en aannemers het beheer verbeteren en deels aansturen. 

Wanneer we ons richten op de doelstelling bestuivers, en het voorkomen van 
bijen, zweefvliegen en andere insecten, dan weten wij nu niet of de bermen 
gebruikt worden door bestuivers. Hiervoor is enig onderzoek toch wel nodig. 
Om aantal insecten te tellen zouden we vrijwilligers kunnen opleiden. Hiervoor 
kunnen we nieuwe vrijwilligers werven. Deze vrijwilligers kunnen eventueel ook 
bloemrijkdom van de bermen inventariseren, in relatie met voedsel bijen. Voor 
heel specifiek bijenonderzoek kunnen we een specialist inhuren (kan niet 
beoordelen of dat nodig i s ) . 
Wellicht is het interessant om specifieke delen van de berm in te richten 
speciaal voor b i j , waarbij een relatie gelegd kan worden met recreatie en PR. 
Door specifieke maatregelen uit te voeren (b.v. inzaai met specifiek bloemrijk 
en kleurrijk mengsel b i j fietsknooppunten, inrichting zanderig terrein voor 
nestelmogelijkheden, etc, etc) kunnen bewoners en recreanten daadwerkelijk 
locaties zien en beleven waarbij dan informatie gegeven wordt over nut en 
noodzaak. 

Wat betreft budget 20.000 euro zie ik dan de volgende mogelijkheden: 
7000,- projectplan + adviezen insectenvriendelijk beheer + aansturing 
5000,- Inventarisatie bloemrijkdom + werven en aansturen vrijwilligers 
3000,- inventarisatie enkele lokaties op insecten 
5000,- inrichtingsmaatregelen + PR 
Wanneer het project jaarlijks uitgevoerd kan worden wijzigen de werkzaamheden 
als volgt: 
5000,- aansturing beheer 
7000,- inventarisatie en monitoring met specialist en vrijwilligers 
8000,- inrichting nieuwe lokaties en PR 
met vriendelijke groet. 
Geert Gielen 
directeur 
Landschapsbeheer Flevoland 
Botter 1403 
8232 DP LELYSTAD 
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Onderwerp: Onderzoek WUR verbetering Dierenwelzijn 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 
0 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
- er in 2011 door Wageningen UR specifiek voor de provincie Zuid-Holland een rapport is gemaakt met opties 
voor provinciaal beleid ter verbetering van dierenwelzijn (H. Hopster, G.W.T.A. Groot Bruinderink en M.B.M. 
Bracke, Opties voor provinciaal beleid ter verbetering van het welzijn van dieren in Zuid-Holland, Wageningen 
UR Livestock Research, Rapport 535, 2011, http://edepot.wur.nl/192550); 

Overwegende dat: 
- de provincie meer verantwoordelijkheden krijgt in de nieuwe Wet Natuurbescherming en daarmee meer 
rechten en plichten met betrekking tot wilde dieren; 

2- ~ M 
verzoeken het college: 

öixew^ U^j- ^O'hpork.. \oruU^\jL\o(XCL^ ^^^^^ j n 
Na te gaan of Wageningen UR bereid is éen vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden ^ - ^ ^ 
binnen het provinciaal beleid van Flevoland ter verbetering van dierenwelzijn; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 
Handtekening initiatiefnemer: 
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Onderwerp: Bescherming otters 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Constaterende dat: 
- de provincie Landschapsbeheer jaarlijks ondersteunt voor het monitoren van otters; 
- er situaties worden geconstateerd waar kleinere knelpunten met eenvoudige middelen zouden kunnen worden 
opgelost, b.v. door het plaatsen van loopplanken onder duikers en bruggen; 
- er passsages met kapotte of vergane loopplanken worden aangetroffen. 

Overwegende dat: 
- het weinig nut heeft om dieren uit te zetten en te monitoren wanneer zij worden doodgereden of vast komen 
te zitten; 
- het financieel het meest voordelig is om passages te plaatsen of vervangen tijdens de monitoring van 
vrijwilligers van Landschapsbeheer. 

Verzoeken het college: 
- Landschapsbeheer jaarlijks met 15.000 euro te ondersteunen om tijdens de monitoring knelpunten voor otters 
op te heffen door onderhoud of vervanging; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer: 
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voorzitter, 
L. Verbeek 
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Onderwerp: Ontheffingen en vergunningen zichtbaar en blijvend op website 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Overwegende dat: 
- de provincie op haar website in de sectie 'digitaal loket' de verleende vergunningen en ontheffingen 
publiceert, maar die helemaal verwijderen na de termijn waarop zienswijzen of bezwaren kunnen worden 
ingediend; 
- de omgevingsdienst OFGV op haar website in de sectie beschikkingen vergunningen voor de provincie en de 
gemeenten Almere en Noordoostpolder gepubliceerd heeft, niet gesorteerd op type maar alleen gerangschikt 
op datum, waarbij die voor de provinie terug gaan tot oktober 2013; 
- het voor de burger nuttig kan zijn om te kunnen nagaan of bepaalde vergunningen en ontheffingen verleend 
zijn in de afgelopen jaren en daarmee transparantie bevorderd wordt; 

Verzoeken het college: 
- bij het ontwerp van de nieuwe website een sectie te maken met verleende vergunningen en ontheffingen 
gesorteerd op onderwerp en datum; 

- OFGV te verzoeken op haar site de verleende vergunningen te sorteren op onderwerp en datum; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer 
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voorzitter, 
L. Verbeek 
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