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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer A. Stuivenberg 

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 I.B. Joosse (PVV), de 

heren C.A. Jansen (PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66) en G. 

Laagland (Inwonersbelang), de dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de 

heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus 

(VVD) en M.A. Rijsberman (D66), de dames S. Rötscheid (D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren 

J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel (ChristenUnie) en E. Sloot (PvdA), mevrouw Y. Weijand (VVD) en 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), B. Gijsberts (VVD), J. Lodders (VVD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Dames F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), M. Jonker-Waterlander (VVD) en S. Verbeek (SP), de 

heren J.J. van Klaveren (PVV),  P.T.J. Pels (PvdA), L. Verbeek (CdK) en H.W.E. van Vliet (VVD) 

 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de dames F.J.E. Boode-Groot 

Nibbelink (PvdA), M. Jonker-Waterlander (VVD) en S. Verbeek (SP) en de heren 

J.J. van Klaveren (PVV),  P.T.J. Pels (PvdA),  L. Verbeek (CdK) en H.W.E. van 

Vliet (VVD). 

 

2. Vaststellen agenda 

  Uit het college van Gedeputeerde Staten is een verzoek gekomen aan het 

presidium om een spoedstuk aan de agenda toe te voegen. Deze wordt 

behandeld onder agendapunt 9. 

 Onder agendapunt 3 ‘mededelingen’ worden de Staten in kennis gesteld van 

een recente ontwikkeling over de samenstelling van één van de 

Statenfracties, de PVV. 

 De fractie van  GroenLinks heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen 

stellen over de ‘duurzaamheidsovereenkomst RWE’ (agendapunt 4.). 

 Naar aanleiding van de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid zijn 

hedenmiddag twee hamerstukken aan de agenda toegevoegd. 

 De fractie van de SGP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met 

als onderwerp ‘Oostvaardersplassen’ (agendapunt 10).  

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 
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 1. De heer Verbeek heeft op 25 maart een mededeling ontvangen van de heer G. 

Laagland in de zin van artikel 5 van het Reglement van Orde. De heer Laagland 

heeft aangegeven met ingang van heden zijn werkzaamheden als Statenlid te 

zullen voortzetten als ‘éénmansfractie’ onder de naam ‘Inwonersbelang’. De 

hiertoe benodigde stappen worden, met inachtneming van hetgeen de wet en 

onze Reglementen hierover bepalen, in het eerstkomend presidium geagendeerd. 

Voor de vergadering van hedenavond, zal de heer Laagland het woord krijgen in 

zijn hoedanigheid als ‘fractie Inwonersbelang’. 

2. De PvdA-fractie heeft aangegeven de heer M. Wiegertjes voor te dragen voor 

het vervullen van de functie burgerlid. De heer Wiegertjes zal tijdens de 

eerstvolgende Statenvergadering worden benoemd. 

3. De leden van de commissie Ruimte & Leefomgeving hebben op 20 maart 2014 

van het college (portefeuillehouder A. Gijsberts) een geheime mededeling 

ontvangen voor een openbare bespreking in de commissie van 2 april aanstaande 

over ‘Samenwerkingsovereenkomst Markerwadden’. De provinciewet schrijft in 

artikel 25 voor dat door het college opgelegde geheimhouding, in de 

eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten moet worden bekrachtigd. Het 

college heeft ter vergadering aangegeven waarom deze informatie geheim is en 

tot hoelang de geheimhouding van kracht blijft. 

4. Op 6 maart 2014 hebben de Staten van het college (portefeuillehouder J. 

Lodders) een geheime mededeling ontvangen over de bereikbaarheid van 

Lelystad Airport. Deze geheimhouding was van kracht tot 10 maart 2014. 

Gedeputeerde Lodders geeft aan, waarom geheimhouding was opgelegd en dat 

geheimhouding niet meer aan de orde is. 

5. Provinciale Staten hebben op 13 maart 2014 van het college 

(portefeuillehouder J.N.J. Appelman)  een geheime mededeling ontvangen over 

de ‘Audit Operationeel Programma Landsdeel West 2007-2013’. De provinciewet 

schrijft in artikel 25 voor dat door het college opgelegde geheimhouding, in de 

eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten moet worden bekrachtigd. Het 

college heeft ter vergadering aangegeven waarom deze informatie geheim is en 

tot hoelang de geheimhouding van kracht blijft. 

6. Bij stemmingen wordt de voorzitter geacht te hebben meegestemd met zijn 

fractie (SP). 

Besluit Mededelingen 3.  en 5.: De Staten hebben de door het college opgelegde 

geheimhouding bekrachtigd. 

Mededelingen 1., 2., 4. en 6. worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vragenhalfuurtje 

GroenLinks Duurzaamheidsovereenkomst RWE 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Witteman. 

Toezegging Gedeputeerde Witteman zegt toe dat RWE Essent zal worden aangesproken op 
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haar verantwoordelijkheid voor de duurzaamheidovereenkomst die zijzelf niet 

zijn nagekomen. 

 

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 26 maart 2014 

Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

 

6. Vaststellen besluitenlijst van 19 februari 2014 

Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 19 februari 2014 wordt conform 

vastgesteld. 

 

7. Hamerstukken 

 Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 

waarvan geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen.  

a. Uitstel evaluatie IFA-programma 

b. Toezichtbrief minister van BZK 2014 

c. Startnotitie actualisatie Mobiliteitsbeleid 

d. Begrotingswijziging aanvullende procesgelden Flevokust 

Besluit Door de fracties van PvdA, SP en GroenLinks zijn stemverklaringen afgelegd ten 

aanzien van het voorstel 7.d. ‘Begrotingswijziging aanvullende procesgelden 

Flevokust’. 

Conform. 

 

8. Bespreekstukken 

a. Afdoening moties PS 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, 

nummer 1594332, besluiten: 

1. De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, met de 51, 56, 63, 

66, 71, 72,  77, 81 en 83 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van 

moties af te voeren. 

Besluit Motie 56 blijft gehandhaafd op de Lijst van Moties.  

Aangenomen met algemene stemmen. 

  

b. 10e Begrotingswijziging stelpost Nieuw Beleid voor begrotingspost 

Windenergiebeleid 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 11 februari 2014, nummer 1580144, besluiten: 

1. In te stemmen met de 10de Begrotingswijziging 2014, waarbij € 450.000 

wordt aangewend voor Windenergie en wordt overgeboekt van de Stelpost 

Nieuw Beleid naar de post Windenergiebeleid; 

2. In te stemmen om als volgt het bedrag van € 450.000,- aan te wenden: 

• Procesadvisering € 100.000;  

• Opstellen van het Regioplan € 110.000; 

• Strategische communicatie en Omgevingsmanagement € 80.000; 

• Opstellen plan-MER € 60.000 en 

• Specialistische advisering € 100.000. 

Toezegging Geen. 

Besluit Door de fractie van 50PLUS is een stemverklaring afgelegd. 

Aangenomen met 28 stemmen voor en 5  stemmen tegen.  

 

9. Verbouwing Statenzaal 

 Ingetrokken. 

 

10. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

SGP Oostvaardersplassen 

Dictum Verzoeken het college: 
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 Geen onomkeerbare stappen te zetten in het lopende proces aangaande 

Oostvaardersplassen, alvorens Provinciale Staten zelf een bijeenkomst heeft 

georganiseerd en 

 Wanneer Provinciale Staten een gezamenlijk standpunt met betrekking tot 

het beheer in Oostvaardersplassen heeft ingenomen, deze in te brengen in de 

Stuurgroep. 

Verzoeken het presidium: 

 In overleg met de fracties in Provinciale Staten zorg te dragen voor de 

organisatie van bedoelde informatiebijeenkomst.  

Toezegging Geen. 

Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 7  stemmen tegen. 

 

11. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.53  uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  16 april 2014, 

Statengriffier, voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kost       L. Verbeek 

 

 

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 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. 

 

 

 

http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/
http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/
http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/
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Ingediende motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 

Motie 

nr. 

Onderwerp Ingediend door 

fractie 

Fracties voor/ 

tegen 

Aangenomen

/verworpen 

1.  Oostvaardersplassen SGP, CDA en 

ChristenUnie 

VVD:  7 voor 

PvdA: 4 tegen 

ChristenUnie: 3 voor 

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV:  4 voor 

SP: 2 voor 

D66:  4 voor 

GroenLinks: 1 tegen 

50PLUS: 1 tegen 

PvdD: 1 tegen 

Inwonersbelang: 1 voor 

Aangenomen 

 

 

 

Voor: 26 

Tegen: 7 
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