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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
De dames R. Azarkan (PvdA), M.C. Bax (PvdD) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren 
E.G. Boshuijzen (50 PLUS), , F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), J.J.T.M. van den Donk (PvdA), 
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),, 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), P.T.J. Pels (PvdA), 
E.F. Plate (VVD), 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), , E. Sloot (PvdA) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. 
Verbeek (SP), de heren H.W.E. van Vliet (VVD) en 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: 
mevrouw Y. Weijand (VVD), de heer R.P.G. Bosma (VVD), de heer R.J. Siepel (ChristenUnie), de 
heer H. van Ravenzwaaij (SP), de heer C.J. Kok (PVV), de heer  J.J van Klaveren (PVV) en 
gedeputeerde J. Lodders (VVD). 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 
 
2. Vaststellen agenda 
 • De fractie van de ChristenUnie  heeft aangekondigd mondelinge vragen te 

willen stellen. Dit wordt behandeld als agendapunt 7. 
• Agendapunt 5 wordt geschrapt en verdaagd naar 11 juni. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Afscheid Statenlid F. Brouwer (ChristenUnie) 
Besluit Het Statenlid de heer F. Brouwer (ChristenUnie) is afgetreden. 
 
4. Toelating L. Ferdinand (ChristenUnie) tot lid van Provinciale Staten 
Besluit De heer L. Ferdinand van de ChristenUnie is toegelaten als Statenlid. 
 
5. Wijziging samenstelling Statencommissies, werkgroep Europa en delegatie AER-Summerschool 
 Dit agendapunt is verdaagd naar de Statenvergadering van 11 juni.  
 
6. Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
7. Vragenhalfuurtje 
Christen Unie ‘Stikstofbeleid’ en ‘Masterplan toekomst IJsselmeer’ 
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Beantwoording Gedeputeerde Gijsberts 
Toezegging Geen. 
 
8. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 28 mei 2014 
Toezegging De fractie van GroenLinks doet een agenderingsverzoek naar aanleiding van de 

op de LIS opgenomen brief van de werkgroep ‘Vliegop’ in verband met de 
uitbreidingsplannen Lelystad.  
De voorzitter zegt toe dat via het presidium een concept antwoordbrief van GS 
langs reguliere weg naar de vak commissie gaat, waarin tevens de gestelde 
vragen in de brief van de werkgroep worden beantwoord 

Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
9. Vaststellen besluitenlijst van 16 april 2014 
Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 16 april 2014 wordt conform 

vastgesteld. 
 
10. Hamerstukken 
 Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 

waarvan de commissies geadviseerd hebben deze als hamerstuk af te doen. 
a.  Initiatiefvoorstel VVD inzake verbetering provinciale carpoolplaatsen 
b.  Tussentijdse evaluatie Nota Reserves en Voorzieningen 2011-2015 
c.  Organisatie Erfgoedcentrum Batavialand 
d.  Inzet programma restauratie Rijksmonumenten ring Nagele 
e.  Samenwerkingsovereenkomst Markerwadden 
f.  Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 
g.  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling en begrotingen OFGV 
h.  Gebiedsvisie saldobenadering 
Besluit De vergadering stemt ermee in de genoemde onderwerpen conform af te doen. 

Stemverklaringen: 
a. VVD (voor); 
d. PVV (voor); 
e. PVV (tegen), SGP(tegen) en ChristenUnie (voor); 
g. PVV (tegen) en 
h. PvdA (voor), PVV(tegen) en PvdD (tegen). 

 
11. Bespreekstukken 
a.  Jaarstukken 2013 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 15 april 2014, nummer 1617233, besluiten:     
1. De Jaarstukken 2013 (inclusief de Jaarrekening 2013) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat (ná bestemming van reserves) van € 959.000; 
2. Kennis te nemen van een vijftal begrotingswijzigingen 2013 die niet door het 

juiste orgaan zijn besloten; 
3. Het rekeningresultaat 2013 toe te voegen aan de reserve Strategische en 

Ontwikkelingsprojecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 
3) beschikbaar worden gesteld voor: 
a. onontkoombare uitgaven 2014 (wegens aangewezen middelen) ad 

€ 52.000; 
b. de uitvoering van de meerjarenprogramma’s in 2014 ad € 17.000; 
c. de uitvoering van de overige voorstellen ad € 407.000 en 

4. De 14e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.   
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt naar aanleiding van een verzoek van de SP toe dat 

ten aanzien van de verkeersstroken bij Roggebot Kampen 
effectiviteitsmaatregelen zullen worden genomen. 

Besluit Aangenomen met  30  stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
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Motie 1 SP, SGP ‘paragraaf 5.6 Ombuigingen’ 
Besluit Verworpen met 14 stemmen voor en 19 stemmen tegen. 
  
b.  Initiatiefvoorstel GroenLinks inzake Oostvaardersplassen 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland,  gelezen het initiatiefvoorstel van GroenLinks  

– HB 1573881 - van 20 januari 2014, besluiten: 
Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen: 
1 ) Uiterlijk eind tweede kwartaal 2014 bij het Ministerie van       
     Economische Zaken de status van Nationaal Park aan te vragen   
     voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving en 
2)  Uiterlijk 4e kwartaal 2014 een business plan voor te leggen, op   
     grond waarvan Provinciale Staten een definitief besluit (‘Go/no 
     go’) kunnen nemen.  

Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met  30  stemmen voor en 3   stemmen tegen. 
  
c.  Onderzoek delegatie EHS-verordening 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 8 

april 2014, nummer 1617233, besluiten:     
1. Te besluiten een extern nader onderzoek te doen verrichten naar de 

delegatiebepaling in de Verordening op de Fysieke Leefomgeving ten aanzien 
van herbegrenzing; 

2. Hierbij specifiek aandacht te besteden aan de bepalingen in artikel 10.5 lid 2 
Verordening op de Fysieke Leefomgeving, de begrippen  
‘kleinschalig’, ’beperkt effect’ en de hierbij behorende nadere toelichting in 
het PS besluit ‘spelregels EHS’ van 17 juni 2010; 

3. De Statengriffier onder verantwoordelijkheid van het presidium  te 
verzoeken hiertoe opdracht te verstrekken aan een onafhankelijke juridische 
ervaringsdeskundige en 

4. De kosten van het onderzoek te dekken uit het onderzoeksbudget van de 
Staten.   

Toezegging Geen. 
Besluit Verworpen met  14  stemmen voor en  19  stemmen tegen. 
  
d.  Uitwerking Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 14 januari 2014, nummer 1617233, besluiten: 
1. De Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 goed te keuren; 
2. In te stemmen met de nadere uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst 

Almere 2.0 2.; 
3. Door deze nadere uitwerking ermee in te stemmen dat de nog niet belegde 

gelden van IFA via jaarlijkse dotaties via het Fonds Verstedelijking Almere 
worden besteed, waarmee het programma IFA na de fase IFA2 eindigt en 

4. Daarbij als uitgangspunt te hanteren dat geen structurele disbalans mag 
ontstaan tussen de provinciale stortingen en de stortingen van andere 
partijen.  

Amendement SGP, SP, VVD 
Een beslispunt 5 toe te voegen dat luidt:  
De jaarlijkse dotatie van de Provincie Flevoland aan het Fonds Verstedelijking 
Almere kan pas plaatsvinden, geheel of gedeeltelijk, na goedkeuring van de 
projecten in het betreffende jaarprogramma door Provinciale Staten.  

Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
Toezegging Geen. 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
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12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.00  uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 juni 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 moties 
 

Motie nr. Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

1.    VVD: 7 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 2 tegen 
CDA: 4 tegen 
SGP:1 voor 
PVV:3 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 voor 
GroenLinks:1 voor  
50PLUS: 1 voor  
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang:1 voor  

 
 
 
 
Voor: 14 
Tegen: 19 
Verworpen 

 
 

Ingediende amendementen 
 

Amendement 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

A Almere 2.0  VVD: 7 voor 
PvdA: 6 voor 
ChristenUnie:2 voor 
PVV: 3 voor 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 voor 
SP: 2 voor 
D66: 4 tegen 
GroenLinks: 1 voor  
50PLUS: 1 tegen 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

 
 
 
 
Voor: 28 
Tegen: 5 
Aangenomen 

 
 
 
 
 

 


