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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  

De dames R. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD), mevrouw 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), 

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

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), E. 

Sloot (PvdA) en 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: 

De heer J.J. van Klaveren (PVV) en mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD) 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer J.J. van Klaveren (PVV) en 

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

 

2. Vaststellen agenda 

  De fractie van de SP heeft een verzoek tot interpellatie ingediend. Deze 
wordt behandeld onder agendapunt 6. 

 De fracties van CDA, SP en 50PLUS hebben aangekondigd mondelinge vragen 
te willen stellen over respectievelijk ‘NAK pootgoed Emmeloord’, ‘OV 
oplaadpunten’, ‘Luchthaven Lelystad’ en ‘Vriendschapsrelatie met het 
district Dmitroff’. Deze worden behandeld onder agendapunt 7.  

 Naar aanleiding van de Statencommissie Economie & Bereikbaarheid is 
hedenmiddag één hamerstuk aan de agenda toegevoegd.  

 De fractie van de SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met 
als onderwerp ‘Afwijzigingsbesluit subsidie Dutch Match Cup Lelystad’. Deze 
wordt behandeld onder agendapunt 12. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Benoeming burgerlid 

Besluit De heer M.W.  Wiegertjes is benoemd tot burgerlid voor de PvdA. 

 

4. Wijziging samenstelling Statencommissies 

Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het presidium van 8 

april 2014, nummer 1604524, besluiten: 

 

1608290 

*1608290* 
 
 
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 16 april 2014 
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1. Namens de fractie InwonersBelang, het statenlid de heer G. Laagland te 

benoemen in de Statencommissies Bestuur & Samenleving, Ruimte & 

Leefomgeving en Economie & Bereikbaarheid; 

2. Namens de PvdA-fractie, het burgerlid de heer M.W. Wiegertjes te benoemen 

in de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving en 

3. De benoeming van Statenlid de heer Pels, namens de PvdA-fractie, in te 

trekken als lid van de commissie Ruimte & Leefomgeving.  

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

 

5. Mededelingen 

Gedeputeerde 

Witteman 

De gedeputeerde doet een mededeling n.a.v. de bespreking met het kabinet 

inzake de noordvleugelprovincie. 

 

6. Interpellatie ‘Afwijzingsbesluit subsidie Dutch Match Cup Lelystad’ (SP) 

Besluit Het debat is voor de fractie SP aanleiding om een motie vreemd aan de orde van 

de dag aan te kondigen.  

 

7. Vragenhalfuurtje 

CDA NAK Pootgoed Emmeloord 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Appelman 

Toezegging nvt 

  

SP OV oplaadpunten 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Lodders 

Toezegging nvt 

  

50PLUS Luchthaven Lelystad 

Beantwoording Portefeuillehouder Lodders 

Toezegging nvt 

  

50PLUS Vriendschapsrelatie met het District Dmitroff 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Verbeek 

Toezegging nvt 

 

8. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken van 16 april 2014 

Besluit De Lijst van ingekomen stukken van 16 april 2014 wordt vastgesteld. 

 

9. Vaststellen Besluitenlijst van 26 maart 2014 

Besluit De Besluitenlijst van Provinciale Staten van 26 maart 2014 wordt vastgesteld. 

 

10. Bespreekstukken 

a. Verordening Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris der Koning 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 10 

maart 2014, nummer 15847081608290, besluiten: 

1. Vast te stellen de Verordening op de Vertrouwenscommissie Flevoland 2014; 

2. In te stellen een vertrouwenscommissie belast met de herbenoeming van de 

commissaris van de Koning van de Provincie Flevoland; 

3. De vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen: 
- voorzitter: de heer J. de Reus (VVD); 
- plaatsvervangend voorzitter: de heer A. Stuivenberg (SP, vice-voorzitter   
  Provinciale Staten) en 
- leden: de heer P. Pels (PvdA) , mevrouw M. Luyer (CDA) , de heer M. Rijsberman 
  (D66)  en mevrouw M. Bax (PvdD;)  

4. Als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen gedeputeerde J. 

    Lodders. 
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5. De ‘profielschets commissaris van de Koning’ zoals vastgesteld in de 

Provinciale Statenvergadering van 21 mei 2008 het toetsingskader te laten 

vormen waaraan de vertrouwenscommissie het functioneren van de Commissaris 

toetst. 

6. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door middel van 

bijgevoegde brief met kenmerk 1590612 te informeren over de besluiten onder 1 

tot en met 5.  

Toezegging nvt 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

 

b. Keuze voorkeursvariant ontwikkeling Flevokust 

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

van 25 maart 2014, nummer 15973331608290, besluiten: 

1. In te stemmen met variant 4 - een buitendijkse overslagterminal met 

binnendijks (nat) bedrijventerrein - als voorkeursvariant en deze variant verder 

te onderzoeken en uit te werken tot een financieel haalbaar 

inpassingsplan/bestemmingsplan met bijbehorende milieueffectrapportage 

(MER). 

Toezegging nvt 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

 

c. Zeef 1 programma Nieuwe Natuur in Flevoland 

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

van 11 maart 2014, nummer 15930181608290, besluiten: 

1. Kennis te nemen van de 78 projectideeën Nieuwe Natuur die zijn ingediend; 

2. Kennis te nemen van de ontvangen reflecties van externe deskundigen; 

3. In te stemmen met de 78 beoordelingsrapporten die op basis van deze 

projectideeën en reflecties zijn opgesteld; 

4. In te stemmen met de toedeling van elk van deze 78 projectideeën in één van 

de volgende vijf categorieën: 

A. Het projectidee past binnen het programma Nieuwe Natuur en 

verdient het verder te worden  uitgewerkt: de projectideeën NFL01, 

NFL03, NFL04, NFL09, NFL10, NFL13, NFL14, NFL15, NFL16, OFL01, 

OFL02, OFL04, OFL05, OFL11, OFL12, OFL13, OFL16, ZFL06, ZFL11, 

ZFL12, ZFL14, ZFL16, ZFL17, ZFL18, ZFL19, ZFL23 en ZFL24;  

B. Het projectidee betreft een vorm van agrarisch natuurbeheer. Uit een 

verdere uitwerking moet duidelijk worden of (geheel of gedeeltelijk) 

sprake is van een bestemming als natuur (met agrarisch medegebruik) of 

dat de agrarische hoofdbestemming behouden blijft. De provincie moet 

bij zeef 2 een besluit nemen in welke mate financiering van dit soort 

projectideeën vanuit het programma Nieuwe Natuur mogelijk is, dan wel 

dat deze projectideeën op financiering langs andere weg (bv. GLB) zijn 

aangewezen: de projectideeën NFL05, NFL06, NFL07, NFL08, NFL12, 

OFL06, OFL07, OFL10, OFL15, OFL20, ZFL03, ZFL07, ZFL08, ZFL10, 

ZFL25, ZFL26 en  LO07;  

C. Het projectidee heeft geen betrekking op nieuwe natuur. Niettemin is 

het idee waardevolle ‘bijvangst’. In het vervolg kan worden bezien of het 

idee langs andere weg dan het programma Nieuwe Natuur toch 

gerealiseerd kan worden: de projectideeën NFL11, OFL03, OFL09, OFL17, 

OFL18, OFL19, ZFL05, ZFL13, ZFL15, ZFL20, ZFL21, ZFL22, ZFL28 en 

LO12; 

D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een 

locatie-ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het 

concept als onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd 

projectidee gerealiseerd kan worden: de projectideeën NFL02, OFL08, 

ZFL02, ZFL27, LO01, LO02, LO03, LO04, LO05, LO10, LO11, LO13, LO14 
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en LO15;  

E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of 

in provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: de 

projectideeën OFL14, ZFL01, ZFL04, LO06, LO08 en LO09; 

5. In te stemmen met de sluitingstermijn voor de indiening van de uitgewerkte 

projectideeën op 31 augustus 2014. 

Amendement A VVD c.s.: Zeef 1 Nieuwe Natuur 

Dictum De tekst van beslispunt 4D, zijnde:  

‘E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in 

provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: 

projectideeën OFL14, ZFL01 ZFL04, LOO8 en LOO9’ te vervangen door:  

‘E. Het projectidee past niet binnen het programma Nieuwe Natuur en/of in 

provinciaal of gemeentelijk beleid en gaat niet door naar de finale: de 

projectideeën OFL14, ZFL01 ZFL04, LOO8 en LOO9’/  

De tekst van beslispunt 4D, zijnde: 

‘D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie-

ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het concept als 

onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee gerealiseerd kan 

worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LO01, LO02, LO03, LO04, 

LO05, LO10, LO11, LO13, LO14 en LO15’ vervangen door: 

‘D. Het projectidee betreft geen locatie gebonden project, maar een locatie-

ongebonden concept. Indieners kunnen onderzoeken of het concept als 

onderdeel van een onder categorie 1 of 2 genoemd projectidee gerealiseerd kan 

worden: de projectideeën NFL02, OFL08, ZFL02, ZFL27, LO01, LO02, LO03, LO04, 

LO05, LO08, LO10, LO11, LO13, LO14 en LO15’. 

Toevoegen: 

‘Beslispunt 6. Versneld tot een verdere indikking van projecten te komen waarbij 

de resultaten van deze indikking zullen worden voorgesteld tijdens de commissie 

Ruimte en Leefomgeving d.d. 16 juni 2014.’ 

Besluit 

amendement A 

Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Toezegging nvt 

Besluit voorstel Aangenomen met 36 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

d. Startnotitie Vitaal Platteland 

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

van 4 maart 2014, nummer 1580087, besluiten: 

1. De Startnotitie Vitaal Platteland vast te stellen. 

Amendement B SP: Startnotitie Vitaal Platteland 

Dictum Toevoegen onder punt 1.6.  Focus op ruimtelijk economische vraagstukken van de 

startnotitie de zin: 
‘De leefbaarheid en de versterking van de woonkernen in relatie tot de 

ruimtelijk-economische vraagstukken aan de onderwerpen toe te voegen.’ 

Besluit 

amendement B 

Aangenomen met algemene stemmen. 

Amendement C PvdD en SGP 

Besluit 

amendement C 

Verworpen. 

Toezegging nvt 

Besluit voorstel Aangenomen met algemene stemmen. 

 

e. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 

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

van 1 april 2014, nummer 1597878, besluiten: 

1. Kennis te hebben genomen van de voorgenomen verkoop van aandelen Attero 

en in staat te zijn geweest wensen en bedenkingen kenbaar te maken omtrent 
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deze aandelenverkoop. 

Toezegging nvt 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

 

11. Hamerstukken 

 Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 

waarvan geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen. 

a. Heroverwegen veiligheidsnorm Knardijk 

b.  Begrotingswijziging aanvullende procesgelden Flevokust 

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

 

12. Motie vreemd aan de orde van de dag 

SP Afwijzing aanvraag om subsidie Dutch Match Cup Lelystad 

Besluit Door de fracties van CDA en SGP  zijn stemverklaringen afgelegd. 

De motie is verworpen, met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 

 

13. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.29 uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  28 mei 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. 
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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. Afwijzing aanvraag om 

subsidie Dutch Match Cup 

Lelystad 

SP VVD: 8 tegen 

PvdA: 6 tegen 

ChristenUnie: 3 tegen 

CDA: 4 tegen 

SGP: 1 tegen 

PVV: 4 tegen 

SP:3 voor 

D66: 4 tegen 

GroenLinks: 1 tegen  

50PLUS:1 voor 

PvdD:1 voor 

Inwonersbelang: 1 voor  

Verworpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: 6 

Tegen:31 
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Ingediende amendementen 

 

Amendement 

nr. 

Onderwerp Ingediend door 

fractie 

Fracties voor/ 

tegen 

Aangenomen

/verworpen 

A. Zeef 1 programma 

Nieuwe Natuur in 

Flevoland 

VVD, PvdA, 

ChristenUnie 

en CDA 

VVD: 8 voor  

PvdA: 6 voor 

ChristenUnie: 3 voor 

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV: 4 tegen 

SP:3 voor 

D66: 4 voor 

GroenLinks: 1 tegen  

50PLUS: 1 voor 

PvdD: 1 voor 

Inwonersbelang: 1 tegen 

Aangenomen 

 

 

 

Voor: 31 

Tegen: 6 

B. Startnotitie Vitaal 

Platteland 

SP VVD: 8 voor  

PvdA: 6 voor 

ChristenUnie: 3 voor 

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV: 4 voor 

SP:3 voor 

D66: 4 voor 

GroenLinks: 1 voor 

50PLUS: 1 voor 

PvdD: 1 voor 

Inwonersbelang: 1 voor 

Aangenomen 

 

 

 

Voor: 37 

Tegen: 0 

C. Startnotitie Vitaal 

Platteland 

PvdD, SGP VVD: 8 tegen 

PvdA: 6 tegen 

ChristenUnie: 3 tegen 

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV: 4 voor 

SP:3 voor 

D66: 4 tegen 

GroenLinks: 1 voor 

50PLUS: 1 voor 

PvdD: 1 voor 

Inwonersbelang: 1 voor 

Verworpen 

 

 

 

Voor: 16 

Tegen: 21 

 

 

  


