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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 (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), M. Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen (PVV), J.J. van 

Klaveren (PVV), C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland 

(PVV), mevrouw M. Luyer (CDA), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, (CDA), P.T.J. Pels 

(PvdA), 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 S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (VVD), 

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: 

L. Verbeek (CdK) en mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD) 

 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

  Er zijn geen hamerstukken uit de commissies. 

 De fracties van PVV, SGP en SP hebben aangekondigd mondelinge vragen te 
willen stellen over respectievelijk ‘Flevokust’, ‘Natura 2000 Beheersplan 
Oostvaardersplassen’ en ‘Buslijn 141’. Deze worden behandeld onder 
agendapunt 4. 

 De fracties van de PVV en SGP kondigen aan een motie vreemd aan de orde 
van de dag in te willen dienen met als onderwerp respectievelijk ‘bijeen 
roepen aandeelhoudersvergadering Vitens’ en ‘Natura 2000 Beheersplan 
Oostvaardersplassen’. De SGP geeft aan dat zij deze motie alleen zal 
indienen indien de beantwoording van de mondelinge vraag ten aanzien van 
dit onderwerp, niet naar haar tevredenheid is. 
De moties vreemd aan de orde van de dag worden behandeld onder 
agendapunt 9. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 1. Gedeputeerde Appelman doet een mededeling over een eerder verzonden 
geheime mededeling betreffende de afdoening van een toezegging over een 
koopovereenkomst bij een particulier. 
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2. Gedeputeerde Appelman komt kort terug op hetgeen besproken is over de 
Flevokust in de commissie Economie & Bereikbaarheid van hedenmiddag.  

3. Gedeputeerde Witteman heeft een mededeling over het meest recente 
overleg van het college van Gedeputeerde Staten met de Minister van 
Binnenlandse Zaken/het Kabinet. 

4. Bij stemming zal de voorzitter de heer Stuivenberg geacht te hebben mee te 
stemmen met zijn fractie. 

Besluit 1. Mededeling 1: Provinciale Staten hebben op 5 februari 2014 van het college 
een geheime mededeling ontvangen over de afdoening van een toezegging 
van gedeputeerde Appelman over een koopovereenkomst bij een particulier. 
De provinciewet schrijft in artikel 25 voor dat de 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. 
De Staten hebben de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigd. 

2. Mededelingen 2, 3. en 4 worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Vragenhalfuurtje 

PVV Flevokust 

Beantwoording Portefeuillehouder Appelman. 

Toezegging Geen. 

  

SGP Natura 2000 Beheersplan Oostvaardersplassen 

Beantwoording Portefeuillehouder Gijsberts. 

Toezegging Geen. 

  

SP Buslijn 141 

Beantwoording Portefeuillehouder Lodders.  

Toezegging De gedeputeerde zegt toe na te gaan wat het huidige actuele beeld van klachten 

is over de genoemde buslijnen (141 en 641) aan de hand van de logboeken. 

Dit omdat er momenteel verschillende beelden worden geschetst. 

Bij de wethouder van de gemeente Noordoostpolder wordt navraag gedaan naar 

zijn ervaringen met het voorenstaande. 

De gedeputeerde gaat in gesprek met de provincie Overijssel over het doorzetten 

van buslijn 141 van Kampen naar Zwolle 

De gedeputeerde zal hier op korte termijn over terugkoppelen. 

 

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 19 februari 2014 

Besluit De Lijst van ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

 

6. Vaststellen besluitenlijsten van 29 januari 2014 

  

Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 29 januari 2014 wordt conform 

vastgesteld. 

 

7. Hamerstukken 

 Geen. 

 

8. Bespreekstukken 

a. Bestuursovereenkomst RRAAM  

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

van 17 december 2013, nummer 1564591, besluiten: 

1. Kennis te nemen van de door het Rijk vastgestelde Rijksstructuurvisie 

Amsterdam-Almere- Markermeer; 

2. De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren en 
3. De Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 goed te keuren. 
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Toezegging Er komt voor de zomervakantie in de commissie Economie & Bereikbaarheid een 

presentatie over de spoorontwikkelingen waaronder het goederenvervoer. 

Amendement A. CDA en c.s.: Bestuursovereenkomst RRAAM  

Dictum Besluiten: 

De tekst van beslispunt 2: 'De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren' te 

vervangen door: 

'De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren, met die verstande dat de 

IJmeerverbinding als stip op de horizon mag worden gelezen als 

voorkeursalternatief'  

En toe te voegen het beslispunt 4:  

'De Gedeputeerde Staten op te dragen bij de uitwerking van de 

bestuursovereenkomst  de lezing van beslispunt 2 , die gesteund wordt door de 

minister, uit te dragen.' 

Besluit 

amendement A. 

Door de fractie van de VVD is een stemverklaring afgelegd. 

Aangenomen met 37  stemmen voor en 1 stem tegen. 

Besluit, 

inclusief 

amendement A. 

1.Kennis te nemen van de door het Rijk vastgestelde Rijksstructuurvisie 

Amsterdam-Almere- Markermeer; 

2.De Bestuursovereenkomst RRAAM goed te keuren, met dien verstande dat de 

IJmeerverbinding als stip op de horizon mag worden gelezen als 

voorkeursalternatief; 

3.Gedeputeerde Staten op te dragen bij de uitwerking van de 

Bestuursovereenkomst de lezing van beslispunt 2, die gesteund wordt door de 

Minister, uit te dragen.  
 

Door de fractie van de PVV is een stemverklaring afgelegd. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

  

b. Ontwikkeling Flevokust –start ruimtelijke procedure 

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

van 21 januari 2014, nummer 1574236, besluiten: 

1. In te stemmen met het doen van een kennisgeving dat wordt onderzocht of tot 

optimalisatie van de plannen voor Flevokust kan worden gekomen en dat in dat 

kader wordt gestart met de procedure om de ontwikkeling van Flevokust te 

Lelystad als haven- en industrieterrein mogelijk te maken. Die kennisgeving heeft 

betrekking op het opstellen van een planologisch-juridisch kader en een 

Milieueffectrapport voor dat planologisch-juridisch kader, de benodigde 

vergunningen en zo nodig het verleggen van de dijk (primaire waterkering) 

waarbij: 

a. ter inzage worden gelegd: 

    - uitgangspuntennotitie planologisch-juridisch kader Flevokust, 

    - notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust, 

    - inventarisatie zorgen en aandachtspunten rond Flevokust uit de omgeving. 

b. de periode tot het geven van reactie op 4 weken wordt gesteld; 

c. gemeld wordt dat de Commissie MER om advies wordt gevraagd in de fase van 

het ontwerp; 

2. Betrokkenen te informeren. 

Toezegging Geen. 

Amendement B. D66: Ontwikkeling Flevokust – start ruimtelijke ontwikkeling 

Besluit 

amendement B. 

Door de fractie van de PVV is een stemverklaring afgelegd. 

Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen. 

Besluit Door de fractie van D66 is een stemverklaring afgelegd. 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

  

 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag 
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PVV en c.s. Bijeenroepen aandeelhoudersvergadering Waterleidingbedrijf Vitens 

Dictum Dragen het college op:  

 Conform artikel 36.2 van de statuten van Vitens, samen met andere 

provincies en gemeenten waar een motie van soortgelijke strekking is 

aangenomen een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen en 

 Tijdens deze aandeelhoudersvergadering de mening van de meerderheid van 

Provinciale Staten van Flevoland te verkondigen. 

Toezegging Geen. 

Besluit Er vindt een hoofdelijke stemming plaats. 

Aangenomen met 21  stemmen voor en 16  stemmen tegen. 

  

SGP en c.s. Natura 2000 Beheerplan Oostvaardersplassen  

Toezegging Gedeputeerde Gijsberts zegt toe: 

 Dat Provinciale Staten op een politiek moment kennis kunnen nemen van de 

visie van Gedeputeerde Staten voor de bijeenkomst van de stuurgroep in 

april; 

 Dat de visie van de meerderheid van Provinciale Staten wordt verwoord in de 

bijeenkomst van de stuurgroep en 

 Dat Gedeputeerde Staten in overleg met de griffie kijkt naar een geschikt 

moment voor politieke beraadslaging tussen de informatiemiddag van 26 

maart en de bijeenkomst van de stuurgroep in april. 

Besluit Ingetrokken.  

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.47 uur.  

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  26 maart 2014, 

griffier,  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. 
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Ingediende moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Motie 

nr. 

Onderwerp Ingediend door 

fractie 

Fracties voor/ 

tegen 

Aangenomen

/verworpen 

1.  Bijeenroepen 

aandeelhoudersvergadering 

Waterleidingbedrijf Vitens 

PVV, 

ChristenUnie, 

CDA en SGP 

Hoofdelijke 

stemming  

Aangenomen 

 

Voor: 21 

Tegen:16 

 

2.  Natura 2000 Beheerplan 

Oostvaardersplassen 

SGP, D66, 

ChristenUnie en 

SP 

 Ingetrokken 
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Ingediende amendementen 

 

Amendement 

nr. 

Onderwerp Ingediend door 

fractie 

Fracties voor/ 

tegen 

Aangenomen

/ 

verworpen 

A. Bestuursovereenkomst 

RRAAM  

CDA, Pvda, SP, 

D66, ChristenUnie, 

SGP, 50PLUS en 

PvdD 

VVD: 8 voor 

PvdA: 6 voor 

ChristenUnie:3 voor  

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV: 6 voor 

SP: 3 voor 

D66: 4 voor 

GroenLinks:1 tegen 

50PLUS: 1 voor 

PvdD:  1 voor 

Aangenomen 

 

 

 

Voor: 37  

Tegen: 1 

B. Ontwikkeling Flevokust 

– start ruimtelijke 

ontwikkeling 

D66   Verworpen 

 

 

  


