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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 (PW), 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), J. Lodders (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 de heer de Reus (VVD) en mevrouw 
Meursing (VVD). 

 
2. Vaststellen agenda 
  
Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
  
 Gedeputeerde Gijsberts doet een mededeling over de PAS. 

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Vragenhalfuurtje 
 Er zijn geen vragen 
 
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 26 november 2014 
Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
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6. Vaststellen besluitenlijst en verslag van 29 oktober 2014  
Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 29 oktober 2014, alsmede het 

verslag van het besloten deel van de vergadering van 29 oktober 2014 worden 
conform vastgesteld. 
Het besloten verslag van 29 oktober wordt openbaar gemaakt. 

 
7. Hamerstukken 
 Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 

waarvan de commissies geadviseerd hebben deze als hamerstuk af te doen. 
 

a.  Legesverordening 2015 Provincie Flevoland  
Ontwerp-besluit 1. De Legesverordening provincie Flevoland 2015 vast te stellen, waarbij met 

ingang van 1  januari 2015 de tarieventabel 2014 wordt ingetrokken en de 
tarieventabel 2015 in werking treedt. 

b.  Financiering realisatie 7e Landschapskunstwerk 
Ontwerp-besluit 1. de 3e begrotingswijziging 2015 vast te stellen, waarmee programmaonderdeel 

4.3 Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur wordt verhoogd met € 169.000 
door een onttrekking uit de bestemmingsreserve grootschalige kunstprojecten. 

c.  Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2014 Randstedelijke Rekenkamer 
Ontwerp-besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de 1e Begrotingswijziging 2014 RRK, conform 

het in de bijlage opgenomen concept. 
d.  Vaststelling rapportage accountant en voorschotten fractievergoedingen 2012 
Ontwerp-besluit 1. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2012 

vast te stellen 
2. De aan de fracties betaalde voorschotten over 2012 definitief vast te stellen 
3. De bedragen genoemd bij de bevindingen van de fracties van CDA en 50Plus, 
terug te vorderen      

 
Besluit De vergadering stemt ermee in de genoemde onderwerpen conform af te doen. 

stemverklaringen bij agendapunt 7a van de SGP (voor), de PVV (tegen), de 
PvdA(voor) en de VVD (voor). 
 

 
8. Bespreekstukken 
a.  Investeringsimpuls Klassieke Muziek 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde 

Staten van 30 september 2014, nummer 1641557, besluiten: 
1. Een impuls te geven aan de klassieke muziek in Flevoland door maximaal 

€ 400.000 beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van de Stichting 
Organisatie Oude Muziek voor een periode van 5 jaar. 

2. Dit bedrag als een gelabelde meerjarensubsidie 2015 t/m 2019 op te nemen 
in de begroting. 

3. Dit bedrag ten laste te brengen van de ruimte voor nieuw beleid en daartoe 
de tweede begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

4. Het bijgevoegde ’Subsidiekader Investeringsimpuls Klassieke Muziek’ voor 
het beschikbaar stellen van deze subsidie, vast te stellen. 

 
Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen (hoofdelijk gestemd). 
  
b.  IFA-project Gezondheid en Welzijn Almere - de Innovatiefabriek 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde 

Staten van 26 augustus 2014, nummer 1634973, besluiten: 
1. In te stemmen met het projectidee ‘Gezondheid en Welzijn 

Innovatiecentrum Almere – De Innovatiefabriek’; 
2. De voorwaarde te stellen dat de onzekerheden en onduidelijkheden zoals 
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genoemd bij de kanttekeningen geheel uitgewerkt en opgehelderd moeten 
worden in de projectaanvraag. 

Amendement A Een beslispunt 3 toe te voegen dat luidt: 
De voorwaarde te stellen dat toekenning van een IFA-bijdrage pas plaats kan 
vinden als is voldaan aan:  
de aanwezigheid van een businessplan met concrete doelstellingen en 
samenhang en synergie tussen deelprojecten 
de aanwezigheid van een onderbouwd plan voor een bestendige directe 
werkgelegenheid voor minimaal 100 FTE 
borging van de levensvatbaarheid op langere termijn mede doordat de 
toegezegde externe financiering contractueel is vastgelegd 
een maximale betrokkenheid van Flevolandse (zorg)partijen die op een 
dusdanige wijze georganiseerd is dat gerealiseerde innovaties vrijwel in hun 
geheel (ook) ten goede komen aan Flevolandse bedrijven en instellingen. 
het opnemen van randvoorwaarden tot continuïteit van vestiging in Almere. 
een governance van de stichting die recht doet aan de aard en omvang van het 
project en de door de provincie beschikbaar gestelde middelen 
de beschikbaarheid van een plan voor het gefaseerd beschikbaar stellen van de 
middelen in minimaal 5 tranches waarbij elke volgende tranche beschikbaar 
komt bij het bereiken van een van tevoren gedefinieerde prestatie. 
 
Een beslispunt 4 voor te stellen: 
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om, voordat Gedeputeerde Staten 
een definitief besluit over toekenning van een bijdrage nemen, haar wensen en 
bedenkingen bij dit voorgenomen besluit kenbaar te maken. 
 
Een beslispunt 5 voor te stellen 
Provinciale Staten maximeert de bijdrage op € 4,3 miljoen. 
 

Besluit 
Amendement 

Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 

Toezegging Geen. 
  
Besluit voorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde 
Staten van 26 augustus 2014, nummer 1634973, besluiten: 
1. In te stemmen met het projectidee ‘Gezondheid en Welzijn 

Innovatiecentrum Almere – De Innovatiefabriek’; 
2. De voorwaarde te stellen dat de onzekerheden en onduidelijkheden zoals 

genoemd bij de kanttekeningen geheel uitgewerkt en opgehelderd moeten 
worden in de projectaanvraag. 

3. De voorwaarde te stellen dat toekenning van een IFA-bijdrage pas plaats kan 
vinden als is voldaan aan:  

- de aanwezigheid van een businessplan met concrete doelstellingen en 
samenhang en synergie tussen deelprojecten 

- de aanwezigheid van een onderbouwd plan voor een bestendige directe 
werkgelegenheid voor minimaal 100 FTE 

- borging van de levensvatbaarheid op langere termijn mede doordat de 
toegezegde externe financiering contractueel is vastgelegd 

- een maximale betrokkenheid van Flevolandse (zorg)partijen die op een 
dusdanige wijze georganiseerd is dat gerealiseerde innovaties vrijwel in 
hun geheel (ook) ten goede komen aan Flevolandse bedrijven en 
instellingen. 

- het opnemen van randvoorwaarden tot continuïteit van vestiging in 
Almere. 
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- een governance van de stichting die recht doet aan de aard en omvang 
van het project en de door de provincie beschikbaar gestelde middelen 

- de beschikbaarheid van een plan voor het gefaseerd beschikbaar stellen 
van de middelen in minimaal 5 tranches waarbij elke volgende tranche 
beschikbaar komt bij het bereiken van een van tevoren gedefinieerde 
prestatie. 

4. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om, voordat Gedeputeerde 
Staten een definitief besluit over toekenning van een bijdrage nemen, haar 
wensen en bedenkingen bij dit voorgenomen besluit kenbaar te maken. 
5. De bijdrage te maximeren op € 4,3 miljoen. 

Besluit Aangenomen met  31  stemmen voor en  6  stemmen tegen. 
 

  
c.  Partiële herziening OPF voor Zuiderzee op Zuid   

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

Staten van 28 oktober 2014, nummer 1659198, besluiten: 
1. In te stemmen met het voor inspraak vrijgeven van de ‘Partiële 

herziening Beleidsaanpassing permanente bewoning in het buitengebied 
ten behoeve van Zuiderzee op Zuid gemeente Dronten’.  

Toezegging Geen. 
Ordevoorstel De voorzitter heeft ter vergadering naar aanleiding van een ordevoorstel het 

volgende ordevoorstel aan de staten voorgelegd:  Provinciale Staten besluiten de 
beraadslaging te staken en verzoeken het presidium het voorstel opnieuw te 
agenderen voor de commissie. 

Besluit 
ordevoorstel 

Niet aangenomen met 17   stemmen voor en 20   stemmen tegen (hoofdelijk 
gestemd). 
 

Besluit Verworpen met 14 stemmen voor en 23 stemmen tegen. 
  
 
 
9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 Geen. 
  
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 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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