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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), R.P.G. Bosma (VVD), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), J.J.T.M. van 
den Donk (PvdA), L. Ferdinand (ChristenUnie) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames M. Jonker-
Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.A. Jansen (PVV), A.Karsies (PVV), C.J. Kok 
(PVV), 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), R.J. Siepel (ChristenUnie), E. Sloot 
(PvdA) (vanaf 20:45) 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) (tot 22:20) 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: 
S.J. Kok (D66), H. van Ravenzwaaij (SP). 
 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
 • Er zijn naar aanleiding van de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid 

geen hamerstukken aan de agenda toegevoegd. 
 

• De fractie van Inwonersbelang heeft aangekondigd mondelinge vragen te 
willen stellen. Deze worden onder agendapunt 5 behandeld. 

• De fractie GroenLinks heeft verzocht om een interpellatiedebat ten 
aanzien van het ‘Technocentrum Flevoland’ op grond van artikel 61 van 
het Reglement van Orde. Dit wordt behandeld als agendapunt 6.  

 
Onder verwijzing naar artikel 22 van het Reglement van Orde worden twee 
agendapunten afgevoerd: 
De eerste betreft het IFA2 projectidee “Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum 
Almere – De innovatiefabriek”. Bij de behandeling van dit voorstel in de 
commissie bestuur en samenleving van 22 oktober bleek dat de commissie het 
voorstel onvoldoende voor beraadslaging rijp achtte. De gedeputeerde gaf aan 
bereid te zijn het voorstel terug te nemen. 
Conform ons Reglement van Orde was de concept agenda op dat moment reeds 
door het presidium vastgesteld. Gedeputeerde Lodders heeft tevens aangegeven 
dat de Staten in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk technische vragen in 
te dienen met betrekking tot het IFA project Almere.  
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U heeft hiervoor drie weken de tijd gekregen (tot 11 november). 
 
De tweede betreft het voorstel ‘Investeringsimpuls Klassieke Muziek’ 
De Investeringsimpuls Klassieke Muziek omvat een wijziging van de Provinciale 
Begroting 2015 . De begroting is echter nog niet vastgesteld.  Per abuis is dit 
onderwerp op de agenda van PS van 29 oktober geplaatst. 
 
Op grond van artikel 22 van het Reglement van Orde doet de voorzitter een 
voorstel tot het toevoegen van een agendapunt in beslotenheid. Het onderwerp 
is bij het presidium en de fractievoorzitters bekend. Hierbij zal tevens gevraagd 
worden de door het college opgelegde geheimhouding op de bijbehorende 
stukken te bekrachtigen.  
 
De fractie van GroenLinks verzoekt het agendapunt Toekomstvisie Natuur en 
Landschap af te voeren. 
Dit verzoek wordt na stemming verworpen met 7 stemmen voor en 28 stemmen 
tegen. 
 

Besluit De agenda wordt met in achtneming van bovenstaande punten vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
  
 
 
4. Benoemingen 
a. Toelating mevrouw A.Van Stenus – Van Basten (VVD) tot Provinciale Staten 
Besluit Bij acclamatie besloten 
b. Benoemingen Statenleden 
Ontwerp besluit 1. Het Statenlid I.B. Joosse (PVV) te benoemen als vertegenwoordiger van 

provinciale Staten in de adviescommissie voor de nieuw te installeren 
Commissie Bezwaar en Beroep; 

2. Het Statenlid A. van Stenus-van Basten (VVD) te benoemen in de 
Statenwerkgroep Europa; 

3. De Statenleden A. van Stenus-van Basten (VVD) en de heer J. de Reus 
(VVD) te benoemen in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. 

4. De navolgende benoemingen in te trekken: 
-voor de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving het Statenlid I. van 
Hooff (VVD) en mevr. A. van Stenus-van Basten (als Burgerlid); 
-voor de werkgroep Europa het Statenlid I. van Hooff (VVD); 

 
Besluit Bij acclamatie besloten 
 
 
5. Vragenhalfuurtje 
Vraag Fractie Inwonersbelang betreffende de brug Noordersluis Lelystadhaven. 
Beantwoording Gedeputeerde Lodders 
Toezegging n.v.t. 
  
 
6. Interpellatie Technocentrum 
Interpellant Fractievoorzitter Groen Links, de heer Miske 
Beantwoording Gedeputeerde Appelman 
Motie 1 GroenLinks ‘Interpellatie Technocentrum’ 
Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
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Stemverklaring: 
PVV (tegen) 
PvdA (tegen) 
50+ (voor) 
CU (tegen) 
SP (voor) 
CDA (tegen) 
VVD (tegen) 

 
 
7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 29 oktober 2014 
Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
8. Vaststellen besluitenlijst van 17 september 2014 
Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 17 september 2014 wordt conform 

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

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

a.  Zienswijze resultaatbestemming 2013 OFGV 
Ontwerp-besluit Geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming 2013 van de OFGV en 

dit per brief te laten weten aan de OFGV.  
Besluit De vergadering stemt ermee in het voorstel als hamerstuk af te doen. 
 
 
10. Bespreekstukken 
a.  Zomernota 2014 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 

september 2014, nummer 1641226, besluiten:  
 

1. De Zomernota 2014 vast te stellen; 
2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2014 ad € 495.000 ten gunste 

te brengen van de post begrotingssaldo; 
3. De met de Zomernota 2014 samenhangende 20e wijziging van de 

Programmabegroting 2014 vast te stellen; 
4. De onderstaande kredieten 2014 als volgt te wijzigen: 
• Het bruto raamkrediet investeringen wegen met €  11.000 te verhogen tot  

€ 19.822.000;  
• Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud wegen met € 1.200.000 te 

verhogen tot € 10.620.000;  
• Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen  met € 250.000 

te verhogen tot € 4.550.000; 
• Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen met € 50.000 te verhogen 

tot € 630.000.  
 

Toezegging n.v.t. 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
Motie 2 VVD, CDA, PvdA, en CU: ‘Kwaliteitsimpuls’ 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

Stemverklaring van: 
PVV (tegen) 
CDA (voor) 
CU (voor) 
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PvdA (voor) 
VVD (voor) 

  
b.  Proces Meerjarenprogramma Beheer & vervanging en prestatieindicatoren 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 

augustus 2014, nummer 1637462, besluiten: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze van een 
Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur door: 
a. Een budget beschikbaar te stellen voor de periode van 2015 tot en 

met  2019, gelijk aan de collegeperiode, ten behoeve van 
vervangingsinvesteringen, niet-jaarlijks onderhoud en jaarlijks 
onderhoud en e.e.a. te verwerken – zonder financiële consequenties 
- in de meerjarenbegroting 2015. 

b. Een egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen in te 
stellen.  

c. Een verantwoordingsschema aan te houden voor: 
• Prestatie-indicatoren: voortgangsrapportage 2 keer per jaar 

gelijktijdig met de zomernota en het jaarverslag 
• Uitputting budgetten: jaarlijks gelijktijdig met Jaarrekening 
• Lijst met projecten: jaarlijks als bijlage bij de 

programmabegroting. 
2. Bijgaande lijst van prestatie-indicatoren vast te stellen voor het 

monitoren van het beheer en vervanging van de provinciale 
infrastructuur. 

3. In te stemmen op basis van het Meerjarenprogramma Beheer en 
Vervanging Infrastructuur de investeringsmiddelen voor fysieke 
verkeersveiligheid maatregelen taakstellend voor vier jaar ter 
beschikking te stellen. 

 
Toezegging n.v.t. 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
  
c.  Toekomstvisie Natuur & Landschap 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 

september 2014, nummer  1632953, besluiten:  
1.Vast te stellen "Flevoland - verrassend groen. Toekomstvisie voor het natuur- 
en landschapsbeleid van de provincie Flevoland". 
 

Toezegging Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat er komend half jaar, zo mogelijk voor het 
einde van de termijn van deze statenperiode, een nadere uitwerking 
van het landschapsbeleid en aanpalende zaken komt daar waar een relatie ligt 
met het vitaal platteland zoals onze ambitie voor biomassa. 

  
Amendement A Stimulering biobased economy in combinatie met beheer Natuur & Landschap 

 
Het navolgend beslispunt toe te voegen: 

3. Combinatie van biobased economy (optimale benutting van biomassa uit 
natuur en landschap) en beheer van natuur en landschap stimuleren en 
faciliteren.  

Besluit 
Amendement A 

Verworpen met 9 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
Stemverklaring van: 
PvdA (tegen) 
CU  (tegen) 
CDA  (tegen) 
PVV  (tegen) 
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SGP  (tegen) 
GL (voor) 
D66 (voor) 

  
Amendement B Natuureducatie in Toekomstvisie Natuur & Landschap 

2.Natuureducatie inzetten als middel om de beleefbaarheid van en de 
betrokkenheid bij natuur en landelijk gebied te vergroten en de 
vrijetijdseconomie te versterken. 

Besluit 
Amendement B 

Verworpen met 10 stemmen voor en 26 stemmen tegen. 
Stemverklaring van: 
PvdA (tegen) 
CU (tegen) 
CDA (tegen) 
PVV (tegen) 
SGP (voor) 
GL (voor) 
D66 (voor) 

Besluit 
Toekomstvisie 
Natuur en 
Landschap 

Aangenomen met  27  stemmen voor en  9  stemmen tegen. 
Door de fractie van PvdA (voor), GL(tegen)   is een stemverklaring afgelegd. 

  
d.  Gebiedsvisie saldobenadering 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 

september 2014, nummer 1643995, besluiten: 
 
1. Het instrument saldobenadering toe te passen voor aanpassing van de EHS-
begrenzing van het Hollandse Hout, het Horsterwold en het Zuigerplasbos, op 
grond van de Gebiedsvisie Saldobenadering.  

Toezegging n.v.t. 
Besluit Aangenomen met 35  stemmen voor en 1 stem tegen. 
  
 
 
11. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 N.v.t. 
  
 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  22:30  uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
Statengriffier, voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
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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 Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

1.  Interpellatie Technocentrum VVD: 9 tegen 
PvdA: 5 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen  
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
50PLUS: 1 voor 
PvdD: - 
InwonersBelang:1voor 

 
 
 
 
Voor: 8 
Tegen: 27 
Verworpen 

 
Motie nr. Onderwerp Fracties voor/ 

tegen 
Aangenomen/ 
verworpen 

2.  Kwaliteitsimpuls VVD: 9 voor 
PvdA: 6 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
CDA: 4 voor 
SGP: 1 voor 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor  
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang:1 voor 

 
 
 
 
Voor: 32 
Tegen: 5 
Aangenomen 

 



M o t i e s  v r e e m d  
a a n  d e  o r d e  v a n  
d e  d a g  
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Ingediende moties vreemd aan de orde van de dag 
 
N.v.t. 
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Ingediende amendementen 
 

Amendement 
nr. 

Onderwerp Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

A Stimulering biobased economy 
in combinatie met beheer 
natuur en landschap 

VVD: 8 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen  
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 tegen 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor  
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

 
 
 
 
Voor: 9 
Tegen: 27 
 
Verworpen 

 
  

Amendement 
nr. 

Onderwerp Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen/ 
verworpen 

B Natuureducatie in 
Toekomstvisie Natuur & 
Landschap 

VVD: 8 tegen 
PvdA: 6 tegen 
ChristenUnie: 3 tegen  
CDA: 4 tegen 
SGP: 1 voor 
PVV: 5 tegen 
SP: 2 voor 
D66: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor  
50PLUS: 1 voor 
PvdD: 1 voor 
InwonersBelang: 1 voor 

 
 
 
 
Voor: 10 
Tegen: 26 
 
Verworpen 

 

 


