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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (SP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), 
de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G: Bosma (VVD), de heer F. Boundati (PvdA), de heer 
W. Boutkan (PVV), de heer J.J.T.M. van den Donk (PvdA), de heer L. Ferdinand (ChristenUnie), de 
heer J.E. Geersing (Christenunie), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), mevrouw I.B. Joosse 
(PVV), de heer C.A. Jansen (PVV), de heer A.Karsies (PVV), de heer C.J. Kok (PVV), de heer S.J. Kok 
(D66), de heer J. Kramer (VVD), de heer E.F. Kunst (D66), de heer G. Laagland (InwonersBelang), 
mevrouw M. Luyer (CDA), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heer S. Miske 
(GroenLinks), de heer R.T. Oost, (CDA), de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer E.F. Plate (VVD), de 
heer H. van Ravenzwaaij (SP), de heer J. de Reus (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66), mevrouw 
S. Rötscheid (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel 
(Christenunie), de heer E. Sloot (PvdA), mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de heer A. 
Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (VVD); mevrouw Y. Weijand 
(VVD), 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) en M.J.D. Witteman (PvdA) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw J. Meursing (VVD) en 
Gedeputeerde J. Lodders. De heer Boshuijzen (50PLUS) , de heer van 
Ravenzwaaij(SP), de heer Boutkan (PVV) en mevrouw Joosse (PVV) zijn verlaat. 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Vragenhalfuurtje 
 Er zijn geen vragen aangemeld. 
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5. Bespreekstukken 
a.  Programmabegroting 2015 
Ontwerp-besluit Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2014, nummer 

1646208 besluiten: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen;  
2. In 2015 kredieten beschikbaar te stellen voor:  

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
    Ruimte en Transport (PMIRT)': • € 12.882.000 (netto € 5.313.000) t.b.v. 
    investeringen wegen;  

• € 406.000 (netto € 232.000) t.b.v. investeringen vaarwegen;  
• € 5.313.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;  
• € 1.520.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;  

b. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen Infrastructuur:  
• € 1.398.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;  
• € 1.365.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;  

c. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:  
• € 152.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;  
• € 205.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud;  

d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2015;  
3. Het bestedingskader 2015 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen en de 
    voorzieningen ‘Niet jaarlijks onderhoud landwegen’en ‘Niet jaarlijks 
    onderhoud vaarwegen’ samen te voegen tot één nieuwe voorziening ‘Niet 
    jaarlijks onderhoud infrastructuur’;  
4. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2014-2023;  
5. De 1e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen.  

 
Toezeggingen - Gedeputeerde Appelman zeg toe in het 1e kwartaal van 2015 met informatie 

richting PS te komen over de verdere optimalisatie van het wandel- en 
fietsroutenetwerk.  

- Gedeputeerde Appelman zegt toe met de meest betrokkenen om tafel te 
gaan om nogmaals de financiële kwestie orgel Bethelkerk te bespreken 

- Gedeputeerde Gijsberts zeg toe met de dienst te kijken naar mogelijke 
knelpunten en daarna met Landschapsbeheer in gesprek te gaan om tijdens 
de monitoring knelpunten voor otters te onderhouden of vervangen. 

- GS bestudeert het WUR-rapport Zuid Holland over verbetering dierenwelzijn 
en geeft voor de kerst een terugkoppeling middels een statenmededeling. 

- Gedeputeerde Witteman zegt toe dat de koopwoningversneller door het 
college nader wordt onderzocht en dat hierover wordt teruggekoppeld aan 
PS. 

- Gedeputeerde Witteman zegt toe dat het risico voor het grondbeleid Omala 
bij de jaarrekening nader wordt geduid. Er komt op korte termijn een 
schriftelijke toelichting van het college op de redenen waarom in de 
risicoparagraaf het onderdeel Omala qua reserveringen naar beneden is 
bijgesteld. 

- Gedeputeerde Appelman zegt toe nog eens schriftelijk in te gaan op de 
concrete situatie van subsidiëring die in het amendement cultureel 
erfgoed  en culturele infrastructuur wordt beschreven.  

- Toezegging college om afwezige portefeuillehouder Lodders te verzoeken 
schriftelijk in te gaan  op de actuele situatie Roggebotsluis en die zo 
mogelijk toe te sturen, in ieder geval eerder dan door gedeputeerde Lodders 
al is toegezegd. 

- Toezegging college: Gedeputeerde Lodders komt in januari met een voorstel 
over de omvang van het niet-geoormerkte deel van reserve Grootschalige 
kunstprojecten 
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Amendement A Jeugdzorg 
Dictum Besluiten de navolgende tekstpassage toe te voegen aan de tekst in de 

programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60):  
Was: 
Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet 
van de provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". 
Wordt: 
Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet 
van de provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". Dit zover dat past binnen 
de gestelde randvoorwaarden zoals verwoord in de aangenomen motie van 14 
november 2012 inzake de "verantwoorde afronding overdracht jeugdzorg". 

Besluit 
Amendement 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 tegen, 
stemverklaring PVV (tegen), stemverklaring PvdA (voor) 

 
Amendement B Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur 
Dictum De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 
5. De 1e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 
 
te vervangen door:  
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-

2018 de lasten voor het programmaonderdeel ‘Cultureel erfgoed & culturele 
infrastructuur’ in de periode 2015-2018 met 115.422,-- euro structureel 
wordt verlaagd en het begrotingssaldo met het zelfde bedrag wordt 
verhoogd. 

5. De 1e Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 
genoemde, vast te stellen. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 

 
Amendement C Stelposten en onvoorzien 
Dictum De tekst van de beslispunten 1 en 5 aldus te vervangen:  

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-
2018 de “stelpost onzekerheid perspectiefnota 2014-2018” met respectievelijk 
1,565, 1,725, 2,100 en 2,225 miljoen euro wordt verlaagd en het begrotingssaldo 
met dezelfde bedragen wordt verhoogd. 
5. De 1e Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 
genoemde, vast te stellen. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 

 
Amendement D Verlagen Motorrijtuigenbelasting 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen 

Optie: 
- Instellen van een reserve Tarieven en €2 mln overboeken uit de Algemene 
Reserve ten gunste van deze reserve Tarieven; 
- Het tarief voor de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting voor het 
jaar 2015 te laten dalen met 1% en de begrotingseffecten hiervan te dekken uit 
de reserve Tarieven. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 
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Amendement E Openbaar Vervoer 
Dictum Stellen voor het College van GS op te dragen nieuwe onderhandelingen over OV 

concessies uitsluitend zelfstandig als provincie te voeren met afzonderlijke 
partijen en dit vast te leggen in een nieuw beslispunt 5, luidend: 

-     Onderhandelingen over concessies openbaar vervoer worden 
uitsluitend zelfstandig als provincie gevoerd met afzonderlijke 
vervoerders. Voorstellen tot gunning worden eerst al dan niet 
vertrouwelijk, voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Beslispunt nr. 5 in het voorstel wordt vernummerd tot nr. 6. 
Besluit 
Amendement 

Verworpen met 3 stemmen voor en 35 tegen 
stemverklaring VVD (tegen) 

 
Amendement F Omala 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen:  

De kans op risico’s OMALA verhogen naar 50% en voor de verhoging van het 
risicoprofiel €900.000,- extra te reserveren. 

Besluit 
Amendement 

Ingetrokken 

 
Besluit voorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2014, 
nummer 1646208 besluiten: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 
2. In 2015 kredieten beschikbaar te stellen voor:  

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

• € 12.882.000 (netto € 5.313.000) t.b.v. investeringen wegen; 
• € 406.000 (netto € 232.000) t.b.v. investeringen vaarwegen; 
• €  5.313.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• €  1.520.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen 
Infrastructuur: 

• € 1.398.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 1.365.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 

c. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan 
provinciehuis: 

• € 152.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 205.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2015; 
3. Het bestedingskader 2015 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen en de 

voorzieningen ‘Niet jaarlijks onderhoud landwegen’en ‘Niet jaarlijks 
onderhoud vaarwegen’ samen te voegen tot één nieuwe voorziening ‘Niet 
jaarlijks onderhoud infrastructuur’; 

4. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2014-2023; 
5. De 1e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen; 
6. De navolgende tekstpassage toe te voegen aan de tekst in de 

programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60): 
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de 
gemeenten. Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de 
jeugdzorg door inzet van de provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". Dit 
zover dat past binnen de gestelde randvoorwaarden zoals verwoord in de 
aangenomen motie van 14 november 2012 inzake de "verantwoorde afronding 
overdracht jeugdzorg". 

 
Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
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Motie 1 Budget Nieuwe Natuur 
Dictum 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. 

Besluit Motie Verworpen met 6 stemmen voor en 32 tegen 
  
Motie 2 Floriade 
Dictum 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 provincie-brede investering in de werkgelegenheid in de land- en 
tuinbouwsector. 

Besluit Motie Verworpen met 10 stemmen voor en 28 tegen 
  
Motie 3 Beëindigen lidmaatschap Raad van Europa 
Dictum 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. 

Besluit Motie Verworpen met 6 stemmen voor en 32 tegen 
  
Motie 4 Openbaar vervoer/bereikbaarheid kernen (inclusief tekstwijziging : toegevoegd 

Urk ‘en Zeewolde’) 
Dictum 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. 

Besluit Motie Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen, stemverklaring CDA (voor) en VVD 
(voor) 

  
Motie 5 Openbaar Vervoer/Kwaliteitsimpuls 
Dictum 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. 

Besluit Motie Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen, stemverklaring CDA (voor), CU 
(tegen), VVD (tegen). 

  
Motie 6 Mobiliteit/Hanzeweg (Roggebotsluis) 
Dictum Dragen het college van gedeputeerde staten 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. 
Besluit Motie Ingetrokken 
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Motie 7  Restauratie orgel Urk 
Dictum 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. 

Besluit Motie Aangenomen met 31 voor en 6 tegen,  
stemverklaring 50plus(voor), CDA(voor) en VVD(voor), PvdA (tegen) 
1 maal onthouding van stem. 

  
Motie 8 Toegezegd voorstel omvang niet-geoormerkt deel van reserve Grootschalige 

Kunstprojecten 
Dictum Verzoekt het college:  

- Deze toezegging alsnog na te komen in deze bestuursperiode. 
Besluit Motie Verworpen met 14 stemmen voor en 24 tegen 
  
Motie 9 Zonne-energie/Omala 
Dictum 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 OMALA gronden een "pilot project" gestart kan worden. 

Besluit Motie Ingetrokken 
  
Motie 10 Bijen- en insectenvriendelijk beheer 
Dictum 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. 

Besluit Motie Ingetrokken 
  
Motie 11 Onderzoek WUR verbetering dierenwelzijn 
Dictum verzoeken het college: 

Na te gaan of Wageningen UR bereid is een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren 
naar de mogelijkheden binnen het provinciaal beleid ter verbetering van 
dierenwelzijn. 

Besluit Motie Ingetrokken 
  
Motie 12 Bescherming Otters 
Dictum Verzoeken het college: 

- Landschapsbeheer jaarlijks met 15.000 euro te ondersteunen om tijdens de 
monitoring knelpunten voor otters te onderhouden of vervangen. 

Besluit Motie Ingetrokken 
  
Motie 13 Ontheffingen en vergunningen zichtbaar 
Dictum 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. 

Besluit Motie Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen 
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Motie 14 Agrarisch Cultuurlandschap 
Dictum Verzoeken het college:  

1. De komende drie jaar de Flevolandse landschapselementen te monitoren met 
het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap;  
2. De kosten hiervan (totaal €15.000,-) ten laste te brengen aan de reserve 
ontwikkelings-/strategische projecten. 

Besluit Motie Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 tegen, stemverklaring VVD (tegen) en 
CU (voor) 

  
Motie 15 OMALA (uitbreiding zoekgebied) 
Dictum Verzoeken het college:  

Provincie-breed een Inventarisatie van mogelijkheden voor deze toepassing op te 
stellen, inclusief de niet-bouwrijpe gronden In het Omala-gebied. 

Besluit Motie Verworpen met 4 stemmen voor en 34 tegen, stemverklaring CDA (tegen) 
  
 
 
 
6. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.15   uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
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/  
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