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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer A. Stuivenberg 
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren 
E.G. Boshuijzen (50PLUS), R.P.G. Bosma (VVD), W. Boutkan (PVV), J.J.T.M. van den Donk (PvdA; tot 
23.10 uur aanwezig), L. Ferdinand (ChristenUnie) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van 
Hooff (VVD), M. Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen (PVV), A. 
Karsies (PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD; afwezig bij behandeling agendapunt 
7), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (InwonersBelang), de dames M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-
Stam de Jonge (VVD; tot 23:10 aanwezig), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), P.T.J. 
Pels (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP) en M.A. Rijsberman (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de 
heren J.N. Simonse (SGP), R.J. Siepel (ChristenUnie) en E. Sloot (PvdA), mevrouw S. Verbeek (SP), 
de heer H.W.E. van Vliet (VVD), mevrouw Y.C.P. 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: 
De heren F. Boundati (PvdA), E.F. Plate (VVD) en J. de Reus (VVD), mevrouw S. Rötscheid (D66) en 
de heer L. Verbeek (cdK) 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van de heren F. Boundati (PvdA), E.F. Plate 
(VVD) en J. de Reus (VVD), mevrouw S. Rötscheid (D66) en L. Verbeek (cdK). 

 
2. Vaststellen agenda 
 • Naar aanleiding van een overleg met het presidium en seniorenconvent is één 

stuk aan de agenda toegevoegd, de procedure herbenoeming directeur 
bestuurder Randstedelijke Rekenkamer. 

• Naar aanleiding van de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid van 25 
juni 2014 is één bespreekstuk aan de agenda toegevoegd, de Technocampus 
Lelystad Airport. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 • Afscheid van twee burgerleden: J. Eelman (D66) en D. Rensema (50PLUS). 

• Gedeputeerde Gijsberts doet een mededeling over Schubvisserij IJsselmeer.  
• Gedeputeerde Gijsberts doet een mededeling over wind. 
• Uitnodiging voor de bijeenkomst ‘aftrap nieuwe politieke seizoen’ op 27 

augustus aanstaande. 
Besluit De Staten nemen afscheid van de burgerleden J. Eelman (D66) en D. Rensema 

(50PLUS). 
De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. De mededelingen van de 
gedeputeerde worden op schrift gesteld.  
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4. Vragenhalfuurtje 
 Geen. 
 
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 2 juli 2014 
Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
6. Vaststellen besluitenlijsten van 28 mei en 11 juni 2014 
Besluit De besluitenlijsten van Provinciale Staten van 28 mei en 11 juni 2014 worden 

conform vastgesteld. 
 
7.    Procedure benoeming directeur-bestuurder Randstedelijke Rekenkamer 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het presidium , 

nummer 1627229, besluiten:     
1. Een vierhoofdige adviescommissie in te stellen die aan Provinciale Staten van 

de vier Randstadprovincies een voordracht zal uitbrengen over de 
herbenoeming voor de functie van bestuurder tevens directeur van de 
Randstedelijke Rekenkamer; 

2. Namens de Staten van Flevoland de heer J. van Wieren te benoemen tot lid 
van de onder 1. bedoelde adviescommissie en 

3. De adviescommissie te verzoeken om tijdig haar advies uit te brengen aan de 
Staten van de vier provincies, opdat de procedure voor 1 november 2014 kan 
worden afgerond. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
 
8.    Hamerstukken 
 Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 

waarvan de commissies geadviseerd hebben deze als hamerstuk af te doen. 
a.  Zienswijze conceptbegroting Randstedelijke Rekenkamer 2015 
b.  Concentratie Rijksvastgoedstrategie Lelystad 
c.  Verantwoording fractievergoedingen 2011 
Besluit Conform. 

Door de VVD is een stemverklaring afgelegd ten aanzien van agendapunt 8.c. 
 
9.    Bespreekstukken 
a.  Flevokust: ontwerp planologisch juridisch kader 
Geheimhouding Provinciale Staten hebben gedurende twee weken het stuk ‘exploitatieplan 

Flevokust’ kunnen inzien, waarop het college geheimhouding heeft gelegd.  
Het college heeft ter vergadering aangegeven waarom deze informatie geheim is 
en tot hoelang de geheimhouding van kracht blijft. 

Besluit 
geheimhouding 

Provinciale Staten hebben de door het college opgelegde geheimhouding 
bekrachtigd. 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 20 mei 2014, nummer 1626137, besluiten:     
1. Kennis te nemen van:  

de milieueffectrapportage: 
– Deel 1 Variantenvergelijking Flevokust en het Plan- & project-
milieueffectrapport   
- Deel 2 Ontwikkeling Flevokust (hierna tezamen: het MER),  
het concept-ontwerp voor het planologisch juridisch kader voor Flevokust,  
de concept-ontwerpen van het exploitatieplan,  
de concept-Antwoordnota en  
het concept-ontwerp voor de bij de ontwikkeling van Flevokust behorende 
geluidzone; 

2. In te stemmen met antwoordnota op de ontvangen reacties op de 
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uitgangspuntennotitie planologisch juridisch kader en de Notitie reikwijdte 
en detailniveau; 

3. In te stemmen met het MER; 
4. In te stemmen het maken van een ‘knip’ in het planologisch-juridisch kader 

voor Flevokust, waarbij de provincie voor de buitendijkse haven met 
overslagterminal en de geluidzone Flevokust een inpassingsplan opstelt en de 
gemeenteraad van Lelystad de bevoegdheid wordt gelaten voor het 
binnendijkse industrieterrein een bestemmingsplan vast te stellen; 

5. In te stemmen met het ontwerp van het exploitatieplan dat hoort bij het 
ontwerp-inpassingsplan voor de buitendijkse haven met overslagterminal; 

6. In te stemmen met het ter visie leggen van: 
het ontwerp-inpassingsplan voor de buitendijkse haven met 
overslagterminal,  
het ontwerp-inpassingsplan voor de geluidzone Flevokust en  
het MER 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat: 
a. op grond van het bepaalde in artikel 3.26, vijfde lid van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad gedurende een periode van 
0 maanden, na het onherroepelijk van het inpassingsplan voor de 
buitendijkse haven met overslagterminal en de benodigde besluiten als 
bedoeld onder beslispunt 7, is uitgesloten van de bevoegdheid om voor 
hetzelfde plangebied een bestemmingsplan; 

b. op grond van het bepaalde in artikel 3.26, vijfde lid van de Wro de 
gemeenteraad gedurende een periode van 0 maanden, na de vaststelling 
van het inpassingsplan voor de geluidzone Flevokust, is uitgesloten van de 
bevoegdheid om voor hetzelfde plangebied een bestemmingsplan vast te 
stellen; 

c. geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, ex artikel 3.26, vierde 
lid, onder a Wro, om te bepalen dat de bevoegdheden en verplichtingen 
inzake toepassing van de flexibiliteitsbepalingen, als bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid van de Wro, in de inpassingsplannen door GS worden 
overgenomen van B&W van de gemeente Lelystad; 

d. geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, ex artikel 3.26, vierde 
lid, onder b van de Wro, om te bepalen dat GS als bevoegd gezag 
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,b,c of g van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

7. In te stemmen met coördinatie, als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder 
a van de Wro, van de voorbereiding en bekendmaking van de hierna nader 
aangeduide, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten voor de 
verwezenlijking van de buitendijkse haven met overslagterminal:  

a. Als cluster 1 van de te coördineren besluiten: de volgende besluiten, 
indien en voor zover die nodig zijn voor de aanleg van de buitendijkse 
haven met overslagterminal: 
- vergunningen op grond van de Waterwet;  
- projectbesluiten op grond van de Waterwet; 
- vergunningen op grond van het Keur van het waterschap Zuiderzeeland; 
- vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet; 
- verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de Algemene 

Plaatselijke  
Verordening van de gemeente Lelystad; 

- omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 
b. Als cluster 2 van de te coördineren besluiten: de volgende besluiten, 

indien en voor zover die nodig zijn voor het in werking hebben van de 
buitendijkse haven met overslagterminal: 
- vergunningen op grond van de Waterwet;  
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- vergunningen op grond van het Keur van het waterschap Zuiderzeeland; 
- verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad; 
- omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 

8. Kennis te nemen van de brief die is gezonden aan de gemeenteraad van 
Lelystad waarin hij wordt geïnformeerd dat hij, ter voldoening aan de 
hoorplicht als bedoeld in artikel 3.26 eerste lid van de Wro, wordt gehoord 
over het provinciale voornemen om inpassingsplannen vast te stellen ten 
behoeve van de realisatie van een buitendijkse haven met overslagterminal 
en de daarbij behorende geluidzone; 

9. Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de 
voorbereidingskosten voor de realisatie van Flevokust na 2 juli 2014: 

a. tot een bedrag van € 500.000,-; 
b. waarbij het krediet wordt afgesloten indien het project niet wordt 

gerealiseerd en de tot dan gemaakte kosten worden gedekt uit de reserve 
“vervangende projecten Zuiderzeelijn (reserve ZZL)”; 

c.  en in de reserve ZZL € 500.000,- wordt geoormerkt als achtervang voor 
deze planvoorbereiding. 

Onthouden van 
beraadslaging 
en stemming op 
grond van 
artikel 28 
Provinciewet 

De fractie van de VVD licht toe dat de heer Kramer niet zal deelnemen aan de 
beraadslagingen en stemming over dit onderwerp. 

  
Toezegging Gedeputeerde Staten bezien op korte termijn het inhuren van een deskundig 

extern bureau die de ter inzage te leggen planologisch  juridische stukken zal 
toetsen op volledigheid en accuraatheid. 

  
Amendement A D66: Flevokust: ontwerp planologisch juridisch kader 
Dictum Besluiten het navolgende beslispunt toe te voegen en de nummering van de 

overige beslispunten overeenkomstig aan te passen: 
6a. Dat de ter visie te leggen documenten worden samengesteld uit de ontwerp-
documenten, die als bijlage 2b en 2c bij dit voorstel zijn opgenomen. Het college 
van Gedeputeerde Staten wordt gemandateerd om de benodigde redactionele  
wijzigingen door te voeren. 

Besluit 
amendement A 

Aangenomen met algemene stemmen. 
 

  
Besluit  Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 mei 2014, nummer  16130111626137, besluiten:     
1. Kennis te nemen van:  

de milieueffectrapportage: 
– Deel 1 Variantenvergelijking Flevokust en het Plan- & project-
milieueffectrapport   
- Deel 2 Ontwikkeling Flevokust (hierna tezamen: het MER),  
het concept-ontwerp voor het planologisch juridisch kader voor Flevokust,  
de concept-ontwerpen van het exploitatieplan,  
de concept-Antwoordnota en  
het concept-ontwerp voor de bij de ontwikkeling van Flevokust behorende 
geluidzone; 

2. In te stemmen met antwoordnota op de ontvangen reacties op de 
uitgangspuntennotitie planologisch juridisch kader en de Notitie reikwijdte 
en detailniveau; 

3. In te stemmen met het MER; 
4. In te stemmen het maken van een ‘knip’ in het planologisch-juridisch kader 
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voor Flevokust, waarbij de provincie voor de buitendijkse haven met 
overslagterminal en de geluidzone Flevokust een inpassingsplan opstelt en de 
gemeenteraad van Lelystad de bevoegdheid wordt gelaten voor het 
binnendijkse industrieterrein een bestemmingsplan vast te stellen; 

5. In te stemmen met het ontwerp van het exploitatieplan dat hoort bij het 
ontwerp-inpassingsplan voor de buitendijkse haven met overslagterminal; 

6. In te stemmen met het ter visie leggen van: 
het ontwerp-inpassingsplan voor de buitendijkse haven met 
overslagterminal,  
het ontwerp-inpassingsplan voor de geluidzone Flevokust en  
het MER 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat: 
a. de ter visie te leggen documenten worden samengesteld uit de ontwerp-

documenten, die als bijlage 2b en 2c bij dit voorstel zijn opgenomen. 
Het college van Gedeputeerde Staten wordt gemandateerd om de 
benodigde redactionele wijzigingen door te voeren;   

b. op grond van het bepaalde in artikel 3.26, vijfde lid van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad gedurende een periode van 
0 maanden, na het onherroepelijk van het inpassingsplan voor de 
buitendijkse haven met overslagterminal en de benodigde besluiten als 
bedoeld onder beslispunt 7, is uitgesloten van de bevoegdheid om voor 
hetzelfde plangebied een bestemmingsplan; 

c. op grond van het bepaalde in artikel 3.26, vijfde lid van de Wro de 
gemeenteraad gedurende een periode van 0 maanden, na de vaststelling 
van het inpassingsplan voor de geluidzone Flevokust, is uitgesloten van 
de bevoegdheid om voor hetzelfde plangebied een bestemmingsplan vast 
te stellen; 

d. geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, ex artikel 3.26, vierde 
lid, onder a Wro, om te bepalen dat de bevoegdheden en verplichtingen 
inzake toepassing van de flexibiliteitsbepalingen, als bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid van de Wro, in de inpassingsplannen door GS worden 
overgenomen van B&W van de gemeente Lelystad; 

e. geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, ex artikel 3.26, vierde 
lid, onder b van de Wro, om te bepalen dat GS als bevoegd gezag 
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,b,c of g van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

7. In te stemmen met coördinatie, als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a 
van de Wro, van de voorbereiding en bekendmaking van de hierna nader 
aangeduide, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten voor de 
verwezenlijking van de buitendijkse haven met overslagterminal:  

a. Als cluster 1 van de te coördineren besluiten: de volgende besluiten, 
indien en voor zover die nodig zijn voor de aanleg van de buitendijkse 
haven met overslagterminal: 
- vergunningen op grond van de Waterwet;  
- projectbesluiten op grond van de Waterwet; 
- vergunningen op grond van het Keur van het waterschap Zuiderzeeland; 
- vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet; 
- verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de Algemene 

Plaatselijke  
Verordening van de gemeente Lelystad; 

- omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 
b. Als cluster 2 van de te coördineren besluiten: de volgende besluiten, 

indien en voor zover die nodig zijn voor het in werking hebben van de 
buitendijkse haven met overslagterminal: 
- vergunningen op grond van de Waterwet;  
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- vergunningen op grond van het Keur van het waterschap Zuiderzeeland; 
- verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad; 
- omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 

8. Kennis te nemen van de brief die is gezonden aan de gemeenteraad van 
Lelystad waarin hij wordt geïnformeerd dat hij, ter voldoening aan de hoorplicht 
als bedoeld in artikel 3.26 eerste lid van de Wro, wordt gehoord over het 
provinciale voornemen om inpassingsplannen vast te stellen ten behoeve van de 
realisatie van een buitendijkse haven met overslagterminal en de daarbij 
behorende geluidzone; 
9. Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de 
voorbereidingskosten voor de realisatie van Flevokust na 2 juli 2014: 

a. tot een bedrag van € 500.000,-; 
b. waarbij het krediet wordt afgesloten indien het project niet wordt 

gerealiseerd en de tot dan gemaakte kosten worden gedekt uit de reserve 
“vervangende projecten Zuiderzeelijn (reserve ZZL)”; 

c.  en in de reserve ZZL € 500.000,- wordt geoormerkt als achtervang voor 
deze planvoorbereiding. 

 
Aangenomen met algemene stemmen. 

  
a.  Voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan 

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

van 11 maart 2014, nummer 1626137, besluiten:      
Te besluiten aan Gedeputeerde Staten de hieronder opgenomen voorwaarden 
mee te geven in de vaststellingsprocedure van het ontwerp-Natura2000-
beheerplan Oostvaardersplassen. 
Algemeen beheerplan  
a. Het Natura2000-beheerplan dient, op basis van de best beschikbare 

wetenschappelijke kennis, zicht te bieden op het behalen van de 
internationale doelstellingen, waar het rijk wettelijk voor verantwoordelijk 
is. 

b. Het Natura2000-beheerplan beschrijft duidelijk wie verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het beheerplan, wat de kosten daarvan zijn en hoe die 
kosten gedekt worden. 

c. Als gevolg van het Natura2000-beheerplan en/of de uitvoering van de 
Natura2000-beheerplanmaatregelen zullen geen verdere beperkingen 
voortvloeien voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de 
Oostvaardersplassen, anders dan op basis van internationale verplichtingen al 
het geval is.  

d. Maatregelen uit het Natura2000-beheerplan dienen geen afwenteling te 
veroorzaken van de Natura2000-opgave op derden waaronder waterschap, 
gemeenten en omliggende agrariërs.  

Financiën beheerplan 
e. De geschatte kosten voor uitvoering van de Natura2000-

beheerplanmaatregelen dienen te passen binnen de door het rijk aan de 
provincie beschikbaar gestelde Natura2000/PAS middelen, zoals overeen 
gekomen in het decentralisatieakkoord.  

f. De provincie is voortouwnemer van de uitvoering en de financiering van de 
Natura2000-beheerplanmaatregelen, onder voorwaarde dat er geen eigen 
geld vanuit de provincie voor ingezet wordt. 

g. Financiering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen mag niet van invloed 
zijn op de hoogte van de door de provincie te verstrekken subsidie aan 
Staatsbosbeheer via het Stelsel Natuur en Landschap (SNL-subsidie). 

 (Grote) grazers 
h. Het Natura2000-beheerplan geeft inzicht in de relatie tussen het behalen van 
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de internationale verplichtingen die het rijk is aangegaan (Natura2000-
doelen) en de rol van (grote) grazers in het ecologisch systeem. 

i. Financiering van de uitvoering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen 
betekent expliciet niet dat er middelen aan het beheer van de grote grazers 
toegekend worden. 

Communicatie over beheerplan 
j. Het ministerie van EZ draagt de zorg voor de communicatie over de 

procedure van de vaststelling van het Natura2000-beheerplan. 
k. De provincie heeft de regie over de inhoudelijke communicatie rond het 

Natura2000-beheerplan. Dit doet zij in samenwerking met Staatsbosbeheer. 
De opgave hierbij is dat betrokkenen (uit de regio) voldoende kennis kunnen 
nemen van de beoogde maatregelen.  

Vervolg mbt definitief beheerplan 
l. Het opstellen en vaststellen van het definitief Natura2000-beheerplan is een 

verantwoordelijkheid van het ministerie. Hierbij worden de zienswijzen op 
het beheerplan betrokken.  

m. De provincie wordt betrokken bij het tot stand komen van het definitieve 
Natura2000-beheerplan. Daar waar zienswijzen niet overgenomen worden, 
wordt dit beargumenteerd.  

n. Het definitieve Natura2000-beheerplan wordt vooraf aan de vaststelling aan 
Gedeputeerde Staten van Flevoland ter instemming voorgelegd.  

Overdracht verantwoordelijkheden 
o. Indien het rijk met de provincie afspraken wil maken over het overdragen 

van andere verantwoordelijkheden dan in het natuurakkoord vastgelegd, 
dient hiertoe een verzoek ingediend te worden. Gedeputeerde Staten kan op 
een dergelijk verzoek pas ingaan nadat Provinciale Staten hierover een 
besluit heeft genomen op basis van voldoende informatie over het 
betreffende onderwerp.  

Toezegging De gedeputeerde doet in de vergadering van 3 september van de commissie 
Ruimte & Leefomgeving verslag van het gesprek met staatssecretaris Dijksma 
over het ontwerp beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen. 

Amendement B SGP: Aanvullende voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan 
Oostvaardersplassen 

Besluit 
amendement B 

Ingetrokken. 

Amendement C D66, GroenLinks: Voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan 
Oostvaardersplassen 

Dictum Besluiten het navolgende beslispunt toe te voegen onder 1, onderdeel Algemeen 
Beheerplan: 
1. Voor d uitvoering van het Natura2000-beheerplan moet zijn voorzien in een 
commissie van deskundigen, vanuit verschillende invalshoeken, die tenminste 
jaarlijkse adviseert over het te voeren beheer van de Oostvaardersplassen, op 
basis van de waargenomen ontwikkelingen in het gebied. 

Besluit 
amendement C 

Aangenomen met 23 stemmen voor en 12  stemmen tegen. 
Door de fractie van PVV  is een stemverklaring afgelegd. 

Amendement D SGP: Aanvullende voorwaarden bij vaststelling ontwerp Natura 2000 beheerplan 
Oostvaardersplassen 

Dictum De navolgende beslispunten toe te voegen: 
p. De Staatsecretaris te verzoeken om nader onderzoek te doen naar de 
relatie tussen grote grazers en (teruggang van) biodiversiteit en de resultaten 
hiervan weergeven in het beheerplan, inclusief te nemen herstelmaatregelen. 
q. Het signaal af te geven aan de staatssecretaris dat Flevoland zich zorgen 
maakt over de huidige hoge begrazingsdruk in relatie tot het behalen van de 
Natura2000-doelstellingen en biodiversiteit.  
r. Grote grazers als onderdeel in te zetten van het ecosysteem om de doelstelling 
van de biodiversiteit en Natura-2000 te behalen. 
s. De Staatssecretaris te verzoeken dat in de komende jaren wordt toegewerkt 
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naar een integraal beheer (Natura 2000 en grote grazers) van de 
Oostvaardersplassen, door Rijk en Provincie. 

Besluit 
amendement D 

Aangenomen met 28 stemmen voor en 7 zeven stemmen tegen. 
Door de fractie van PVV, GroenLinks is een stemverklaring afgelegd. 

  
Besluit  Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 16 april 2014, nummer 15936451626137, besluiten:     
Te besluiten aan Gedeputeerde Staten de hieronder opgenomen voorwaarden 
mee te geven in de vaststellingsprocedure van het ontwerp-Natura2000-
beheerplan Oostvaardersplassen. 
Algemeen beheerplan  

a. Het Natura2000-beheerplan dient, op basis van de best beschikbare 
wetenschappelijke kennis, zicht te bieden op het behalen van de 
internationale doelstellingen, waar het rijk wettelijk voor 
verantwoordelijk is. 

b. Het Natura2000-beheerplan beschrijft duidelijk wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van het beheerplan, wat de kosten daarvan zijn en 
hoe die kosten gedekt worden. 

c. Als gevolg van het Natura2000-beheerplan en/of de uitvoering van de 
Natura2000-beheerplanmaatregelen zullen geen verdere beperkingen 
voortvloeien voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de 
Oostvaardersplassen, anders dan op basis van internationale 
verplichtingen al het geval is.  

d. Maatregelen uit het Natura2000-beheerplan dienen geen afwenteling te 
veroorzaken van de Natura2000-opgave op derden waaronder 
waterschap, gemeenten en omliggende agrariërs.  

e. Voor de uitvoering van het Natura2000-beheerplan moet zijn voorzien in 
een commissie van deskundigen, vanuit verschillende invalshoeken, die 
tenminste jaarlijks adviseert over het te voeren beheer van de 
Oostvaardersplassen, op basis van de waargenomen ontwikkelingen in het 
gebied. 

 
Financiën beheerplan 

f. De geschatte kosten voor uitvoering van de Natura2000-
beheerplanmaatregelen dienen te passen binnen de door het rijk aan de 
provincie beschikbaar gestelde Natura2000/PAS middelen, zoals overeen 
gekomen in het decentralisatieakkoord.  

g. De provincie is voortouwnemer van de uitvoering en de financiering van 
de Natura2000-beheerplanmaatregelen, onder voorwaarde dat er geen 
eigen geld vanuit de provincie voor ingezet wordt. 

h. Financiering van de Natura2000-beheerplanmaatregelen mag niet van 
invloed zijn op de hoogte van de door de provincie te verstrekken 
subsidie aan Staatsbosbeheer via het Stelsel Natuur en Landschap (SNL-
subsidie). 

(Grote) grazers 
i. Het Natura2000-beheerplan geeft inzicht in de relatie tussen het behalen 

van de internationale verplichtingen die het rijk is aangegaan 
(Natura2000-doelen) en de rol van (grote) grazers in het ecologisch 
systeem. 

j. Financiering van de uitvoering van de Natura2000-
beheerplanmaatregelen betekent expliciet niet dat er middelen aan het 
beheer van de grote grazers toegekend worden. 

Communicatie over beheerplan 
k. Het ministerie van EZ draagt de zorg voor de communicatie over de 

procedure van de vaststelling van het Natura2000-beheerplan. 
l. De provincie heeft de regie over de inhoudelijke communicatie rond het 

Natura2000-beheerplan. Dit doet zij in samenwerking met 
Staatsbosbeheer. De opgave hierbij is dat betrokkenen (uit de regio) 
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voldoende kennis kunnen nemen van de beoogde maatregelen.  
Vervolg mbt definitief beheerplan 

m. Het opstellen en vaststellen van het definitief Natura2000-beheerplan is 
een verantwoordelijkheid van het ministerie. Hierbij worden de 
zienswijzen op het beheerplan betrokken.  

n. De provincie wordt betrokken bij het tot stand komen van het definitieve 
Natura2000-beheerplan. Daar waar zienswijzen niet overgenomen 
worden, wordt dit beargumenteerd.  

o. Het definitieve Natura2000-beheerplan wordt vooraf aan de vaststelling 
aan Gedeputeerde Staten van Flevoland ter instemming voorgelegd.  

 
Overdracht verantwoordelijkheden 
p. Indien het rijk met de provincie afspraken wil maken over het overdragen 

van andere verantwoordelijkheden dan in het natuurakkoord vastgelegd, 
dient hiertoe een verzoek ingediend te worden. Gedeputeerde Staten kan op 
een dergelijk verzoek pas ingaan nadat Provinciale Staten hierover een 
besluit heeft genomen op basis van voldoende informatie over het 
betreffende onderwerp.  

p.   De Staatsecretaris te verzoeken om nader onderzoek te doen naar de 
relatie tussen  grote grazers en (teruggang van) biodiversiteit en de 
resultaten hiervan weergeven in het beheerplan, inclusief te nemen 
herstelmaatregelen. 

q.    Het signaal af te geven aan de staatssecretaris dat Flevoland zich zorgen 
maakt over de huidige hoge begrazingsdruk in relatie tot het behalen van 
de Natura2000-doelstellingen en biodiversiteit.  

r.    Grote grazers als onderdeel in te zetten van het ecosysteem om de 
doelstellingen van  biodiversiteit en Natura-2000 te behalen.  

s.     De Staatssecretaris te verzoeken dat in de komende jaren wordt toegewerkt 
naar een integraal beheer (Natura 2000 en grote grazers) van de 
Oostvaardersplassen, door Rijk en Provincie. 

 
Aangenomen met algemene stemmen. 
De fractie van PVV heeft ten aanzien van beslispunt ‘r’ een stemverklaring 
afgelegd. 

  
b.  Technocampus Lelystad Airport 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 27 mei 2014, nummer 1597204, besluiten:     
1. kennis te nemen van de businesscase “Technocampus Lelystad Airport”, als 

uitwerking om te komen tot een onderwijsinfrastructuur gericht op 
vraaggericht onderwijs op en rondom Lelystad Airport en 

2. de 18e begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarmee in totaal € 500.000 
ten gunste van begrotingspost Projecten innovatie voor de Technocampus 
Lelystad Airport beschikbaar komt. 

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met  32 stemmen voor en één stem tegen. 
 
10.  Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 Geen. 
 
11.  Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  23.32 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 17 september 2014, 
Statengriffier, voorzitter, 
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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. 
              
 

Ingediende amendementen 
 

Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

A. Flevokust: ontwerp 
planologisch juridisch kader 

D66, 
InwonersBelang 

VVD:  
PvdA:  
ChristenUnie:  
CDA:  
SGP:  
PVV:  
SP:  
D66:  
GroenLinks:  
50PLUS:  
PvdD:  
InwonersBelang:  

Aangenomen 
 
 
Voor:  
Tegen:  

B. Voorwaarden bij vaststelling 
ontwerp Natura 2000 
beheerplan 
Oostvaardersplassen 

SGP   Ingetrokken. 
  

C. Voorwaarden bij vaststelling 
ontwerp Natura 2000 
beheerplan 
Oostvaardersplassen 

D66, 
GroenLinks, SGP 

VVD:  
PvdA:  
ChristenUnie:  
CDA:  
SGP:  
PVV:  
SP:  
D66:  
GroenLinks:  
50PLUS:  
PvdD:  
InwonersBelang:  

Aangenomen 
 
 
Voor:  
Tegen:  

D. Voorwaarden bij vaststelling 
ontwerp Natura 2000 
beheerplan 

SGP VVD:  
PvdA:  
ChristenUnie:  

Aangenomen 
 
 

 

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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Oostvaardersplassen CDA:  
SGP:  
PVV:  
SP:  
D66:  
GroenLinks:  
50PLUS:  
PvdD:  
InwonersBelang:  

Voor:  
Tegen:  

 

 


