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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), 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) en M. 

Jonker-Waterlander (VVD) en de heren C.A. Jansen (PVV), S.J. Kok (D66), J. Kramer (VVD), E.F. 

Kunst (D66) en G. Laagland (PVV),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), 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: vanaf 

20.35 uur) en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van Vliet (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: 

Heer F. Boundati (PvdA), mevrouw I.B. Joosse (PVV), heren J.J. van Klaveren (PVV) en C.J. Kok 

(PVV) en mevrouw Y. Weijand (VVD). 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van: de heer F. Boundati (PvdA), mevrouw 

I.B. Joosse (PVV), mevrouw Y.  Weijand (VVD) , de heer J.J. van Klaveren (PVV) 

en de heer C.J. Kok (PVV). 

 

2. Vaststellen agenda 

  Naar aanleiding van de opinieronden van hedenmiddag is één hamerstuk aan 
de agenda van vanavond toegevoegd. 

 De fractie van de PvdA heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen 
stellen over de provinciefusie.  Deze wordt behandeld onder agendapunt 6.  

 De fracties van PvdA en de ChristenUnie  dienen een ‘motie vreemd aan de 
orde van de dag’ in over respectievelijk ‘Flevokust’, ‘Watermaatschappij 
Vitens’ en ‘Onvoorziene kosten Oostvaardersplassen’. Deze wordt behandeld 
onder agendapunt 11. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Afscheid heer R. de Wit 

 Met blijk van bijzondere waardering is afscheid genomen van de heer R. de Wit 

(SGP). De heer de Wit is 17 jaar lid geweest van Provinciale Staten en tevens als 

burgerlid actief geweest vanaf september 2003 tot heden.  

 

4. Benoeming heer L. Bogerd   

Besluit De heer L. Bogerd is benoemd tot burgerlid voor de SGP. 
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5. Mededelingen 

 Geen. 

 

6. Vragenhalfuurtje 

PvdA Fusie provincie 

Beantwoording Gedeputeerde Witteman. 

Toezegging Geen. 

 

7. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 18 december 2013 

Besluit Conform. 

 

8. Vaststellen verslagen/besluitenlijsten 

Besluit De besluitenlijsten nummers 14 en 15 van Provinciale Staten van 13 en 27 

november 2013 en de besluitenlijsten van de Opinieronden 1 t/m 6 van 27 

november 2013 worden conform vastgesteld. 

 

9. Hamerstukken 

 Onderwerp dat hedenmiddag tijdens de Opinieronde is besproken , waarvan de 

ronde heeft geadviseerd deze als hamerstuk af te doen.  

a. Financieringsinstrumenten MKB 

Besluit Aangenomen, met stemverklaring van de PVV fractie. 

 

10. Bespreekstukken 

a. Afdoening moties 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium van 25 

november 2013, nummer 1556953, besluiten: 

De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst van moties, onder de nummers 20, 

28, 41, 46, 65 en 70 als afgedaan te beschouwen en van de lijst af te voeren. 

Toezegging Geen. 

Besluit Motie nr. 46 blijft gehandhaafd op de lijst van moties, de overige moties worden 

conform het voorstel afgedaan. 

  

b. Reglementen van Orde nieuwe vergaderstructuur 

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

nummer 1544597, gelet op artikel 16 van de Provinciewet, besluiten: 

1. vast te stellen het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van Provinciale Staten van Flevoland 2013 onder 

gelijktijdige intrekking van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 

2012; 

2. vast te stellen het Reglement van Orde op de Statencommissies 2013 

provincie Flevoland en 

3. aan het eind van de lopende statenperiode de nieuwe vergaderstructuur te 

evalueren. 

Toezegging Geen. 

Amendement A SP 

Dictum: 

1. De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde: 

 'vast' te stellen het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2013' te 

vervangen door:  

'vast te stellen het Reglement van Orde van Provinciale Staten met wijziging van 

artikel 59, lid 9 (mondelinge vragen)'.  
Artikel 59, lid 9 luidt: 'Bij gebruikmaking van dit artikel worden door de 

voorzitter geen interrupties toegelaten en kunnen geen moties worden 

ingediend.'  
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Artikel 59, lid 9 komt te luiden: 'De voorzitter kan andere fracties vervolgens de 

gelegenheid geven om aanvullende vragen aan het college of de vragensteller te 

stellen. Per fractie mag per onderwerp maximaal één aanvullende vraag worden 

gesteld. Bij gebruikmaking van dit artikel worden door de voorzitter geen 

interrupties toegelaten en kunnen geen moties worden ingediend.' 

 

Besluit: het amendement is verworpen. 

Amendement B 50PLUS c.s. 

Dictum: 

De tekst van beslispunt 2 van het ontwerpbesluit zijnde 'vast te stellen het 

Reglement van Orde op de Statencommissie 2013 provincie Flevoland' te 

vervangen door 'vast te stellen het Reglement van Orde op de Statencommissie 

2013 provincie Flevoland met wijziging van artikel 4 lid 4 (Samenstelling). 

Artikel 4 lid 4 luidt: 'Alle Statenleden en burgerleden worden door Provinciale 

Staten benoemd als plaatsvervangend lid van de Statencommissies.'  

Artikel 4 lid 4 komt te luiden: 'Alle Statenleden en burgerleden worden door 

Provinciale Staten benoemd als plaatsvervangend lid van de Statencommissies. 

Daarbij geldt dat het woordvoerderschap gewisseld kan worden per agendapunt 

van de commissievergadering. 

 

Besluit: het amendement is verworpen. 

Besluit Aangenomen. 

  

c. Benoeming leden en voorzitters Statencommissies 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 1544599, 

gehoord het advies van de commissie Reglement van Orde, 

gehoord het Seniorenconvent dd. 11 november 2013 en 

gehoord de Opinieronde d.d. 27 november 2013, besluiten: 

 

1. De navolgende Staten en/of burgerleden per 1 januari 2014 als lid van de  

Statencommissies te benoemen: 
 

Commissie Bestuur & Samenleving:  

Dhr. J. Kramer (VVD), dhr. R. Bosma (VVD), mevr. J. Meursing (VVD),  

mevr. A. Boode (PvdA), mevr. N. Azarkan (PvdA), dhr. E. Sloot (PvdA),   mevr. I. 

Joosse (PVV), dhr. K. Kok (PVV), dhr. J. van Klaveren (PVV), mevr. M. Luyer 

(CDA), dhr. J. van Wieren (CDA), dhr. R. Siepel (ChristenUnie), dhr. L. Ferdinand 

(ChristenUnie), dhr. J. Kok (D66), mevr. S. Rötscheid (D66), mevr. S. 

Verbeek(SP), dhr. A. Stuivenberg (SP), dhr. J. Simonse (SGP), dhr. C. Korteweg 

(GroenLinks), dhr. E. Boshuijzen (50Plus), mevr. M. Bax (Partij voor de Dieren) 

 

Commissie Ruimte & Leefomgeving: 

Mevr. I. van Hooff (VVD), dhr. E. Plate (VVD), mevr. N. van Stenus (VVD), 

dhr. J. Luijendijk (PvdA), dhr. F. Boundati (PvdA), dhr. P. Pels (PvdA), dhr. W. 

Boutkan (PVV), mevr. I. Joosse (PVV), dhr. C. Jansen (PVV), mevr. C. Schotman 

(CDA), dhr, J. van der Kroef (CDA), dhr. J. van Dijk (ChristenUnie), dhr. J-E. 

Geersing (ChristenUnie), dhr. M. Rijsberman (D66), mevr. M. Papma (D66), dhr. 

A. Stuivenberg (SP), dhr. H. van Ravenzwaaij (SP), dhr. J. Bogerd (SGP), dhr. S. 

Miske (GroenLinks), dhr. E. Boshuijzen (50Plus), dhr. A. van der Avoird (Partij 

voor de Dieren) 

 

Commissie Economie & Bereikbaarheid: 

Dhr. H. van Vliet (VVD), mevr. Y. Weijand (VVD), mevr. M. Jonker (VVD), dhr. J. 

van den Donk (PvdA), dhr. F. Boundati (PvdA), dhr. P. Pels (PvdA), dhr. G. 

Laagland (PVV), dhr. K. Kok (PVV), dhr. C. Jansen (PVV), dhr. R. Oost (CDA), dhr. 
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E. Vels (CDA), dhr. R. Siepel (ChristenUnie), dhr. F. Brouwer (ChristenUnie), 

mevr. S. Rötscheid (D66), dhr. E. Kunst (D66), dhr. H. van Ravenzwaaij (SP), 

mevr. S. Verbeek (SP), de heer J. de Borst (SGP), mevr. J. Staalman 

(GroenLinks), dhr. E. Boshuijzen (50Plus), mevr. G. Dijkstra-Oostindie (Partij 

voor de Dieren) 

 

2.   2. Alle Staten- en/of burgerleden per 1 januari 2014 te benoemen als vervangend 

commissielid, bij afwezigheid van benoemde vaste commissieleden en 

  

3. De navolgende Statenleden per 1 januari 2014 als roulerend voorzitter van de 

Statencommissies te benoemen: 
Commissie Bestuur & Samenleving: de heren E. Kunst en F. Brouwer; 

Commissie Ruimte & Leefomgeving: de heren G. Laagland en R. Bosma en 

Commissie Economie & Bereikbaarheid: de heren A. Stuivenberg en E. Sloot. 

Toezegging Geen. 

Besluit Aangenomen. 

  

d. Beschikbaar stellen financiële middelen DE-on 

Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen de voorstellen van Gedeputeerde 

Staten van 20 augustus 2013, nummer 1518068 en 22 oktober 2013, nummer 

1542384, besluiten: 

1. De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen 

beschikbaar wordt gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het 

subsidiëren van een op te richten stichting DE-on; 

2.  De tijdens de opinieronde van 27 november 2013 en de besluitvormingsronde 

van 18 december 2013  naar voren gebrachte zienswijzen over het 

voornemen van Gedeputeerde Staten om:      

a. de bereidheid uit te spreken om een bedrag van € 6,8 miljoen als subsidie 

aan de stichting DE-on beschikbaar te stellen wanneer deze stichting een 

aanvraag voor subsidie indient die voldoet aan de in de bijlage bij nota  met 

HB 1488109 genoemde subsidievoorwaarden en 

b. de bereidheid uit te spreken om een aanvullende subsidie van € 0,4 miljoen 

aan deze stichting beschikbaar te stellen wanneer hiervoor in het kader van 

de Green Deal DE-on, door het ministerie van EZ aanvullende middelen 

beschikbaar worden gesteld. 
aan Gedeputeerde Staten mee te geven. 

Toezegging Geen. 

Amendement A D66 c.s. 

Dictum 

In beslispunt 1 de woorden  "een op te richten stichting DE-on"  

te vervangen door "een door OMFL op te richten stichting DE-on" En aldus 

beslispunt 1 alsvolgt te laten luiden. 

 

Besluit: het amendement is verworpen. 

Amendement B VVD c.s. 

Dictum 

Besluiten  

Het navolgende beslispunt toe te voegen (als derde beslispunt) aan het 

Statenvoorstel en dat als volgt luidt:  

3. De stichting DE-on te vermelden in de begrotingen en jaarrekeningen van de 

provincie Flevoland, opgenomen onder de paragraaf 'Verbonden Partijen', 

hetgeen inhoudt dat er, conform de geldende regels voor Verbonden 

Partijen, er een toelichting wordt gegeven over de stand van zaken op 

inhoudelijk en financieel gebied, waarbij stil gestaan wordt bij de behaalde 

resultaten en de te verwachte financiële en inhoudelijke risico's. 
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Besluit: het amendement is aangenomen. 

Besluit, 

inclusief 

amendement 

Provinciale Staten van Flevoland,gelezen de voorstellen van Gedeputeerde 

Staten van 20 augustus 2013, nummer 1518068 en 22 oktober 2013, nummer 

1542384; besluiten:  

1. De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen 

beschikbaar   wordt gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het 

subsidiëren van een op te richten stichting DE-on.  

 

2.  De tijdens de opinieronde van 27 november 2013 en de 

besluitvormingsronde van 18  

december 2013  naar voren gebrachte zienswijzen over het voornemen 

van  Gedeputeerde Staten om:      

a. de bereidheid uit te spreken om een bedrag van € 6,8 miljoen als 

subsidie aan de stichting DE-on beschikbaar te stellen wanneer 

deze stichting een aanvraag voor subsidie indient die voldoet aan 

de in de bijlage bij nota  met HB 1488109 genoemde 

subsidievoorwaarden; 

b. de bereidheid uit te spreken om een aanvullende subsidie van € 

0,4 miljoen aan deze stichting beschikbaar te stellen wanneer 

hiervoor in het kader van de Green Deal DE-on, door het 

ministerie van EZ aanvullende middelen beschikbaar worden 

gesteld. 

       aan Gedeputeerde Staten mee te geven. 

 

3.  De stichting DE-on te vermelden in de begrotingen en jaarrekeningen van 

de provincie Flevoland, opgenomen onder de paragraaf 'Verbonden 

Partijen', hetgeen inhoudt dat er, conform de geldende regels voor 

Verbonden Partijen, een toelichting wordt gegeven over de stand van 

zaken op inhoudelijk en financieel gebied, waarbij stil gestaan wordt bij 

de behaalde resultaten en de te verwachten financiële en inhoudelijke 

risico's. 

  

e. 12e Begrotingswijziging 2013 (‘veegronde’) 

Ontwerp-besluit 1. De 12''^ begrotingswijziging 2013 vast te stellen;  
2. Het algemeen voorbereidingskrediet investeringen landwegen in 2013 te 

verhogen met € 500.000 tot € 1.015.000 

Toezegging Geen. 

Besluit Aangenomen. 

 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag 

PvdA c.s. Flevokust 

Dictum Verzoekt het college om: 

 In overleg te treden met alle partijen om te onderzoeken of er alternatieve 

mogelijkheden zijn; 

 De financiële middelen voor Flevokust, te weten de ZZL , de Beter Benutten 

en de EFRO gelden beschikbaar te houden; 

 De mogelijkheid van alleen een containerterminal te onderzoeken en in een 

plan uit te werken en 

 Al haar creativiteit en bestuurlijke middelen zoals een inpassingsplan te 

gebruiken om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

Toezegging Geen. 

Besluit Aangenomen. 

  

ChristenUnie Onvoorziene kosten Oostvaardersplassen 
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c.s. 

Besluit Ingetrokken. 

  

ChristenUnie 

c.s. 

Waterleidingmaatschappij Vitens 

Dictum Verzoeken het college:  
bij Vitens protest aan te tekenen tegen het besluit de samenwerking met 

Mekorot te beëindigen. 

Toezegging Geen. 

Besluit Aangenomen. 

 

12. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.12 uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  29 januari 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. 

 
 

 

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 motie vreemd aan de orde van de dag 

 

Motie 

nr. 

Onderwerp Ingediend 

door fractie 

Fracties voor/ 

tegen 

Aangenomen

/verworpen 

1.  Flevokust PvdA, VVD, 

CDA en 

ChristenUnie 

VVD: 8 voor 

PvdA: 5 voor 

CU:3 voor 

CDA:4 voor 

SGP:1 voor 

PVV:3 voor 

SP:3 voor 

D66:4 tegen 

GL:1 tegen 

50PLUS:1 voor 

PvdD:1 tegen 

 

 

 

 

Voor: 28 

Tegen: 6 

2.  Onvoorziene kosten 

Oostvaardersplassen 

ChristenUnie, 

SGP en CDA 

  Ingetrokken 

 

3.  Waterleidingsmaatschappij Vitens ChristenUnie, 

VVD, PVV, 

SGP en CDA 

VVD: 7 voor 

PvdA: 5 tegen 

CU: 3 voor 

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV: 3 voor 

SP: 3 tegen 

D66: 4 tegen 

GL: 1 tegen 

50PLUS: 1 tegen 

PvdD: 1 tegen 

 

 

 

 

Voor:18 

Tegen:15 
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Ingediende amendementen 

 

Amendement 

nr. 

Onderwerp Ingediend 

door fractie 

Fracties voor/ 

tegen 

Aangenomen

/ 

verworpen 

Agendapunt 

10 b, 

amendement 

(10b)A 

Reglement van Orde nieuwe 

vergaderstructuur 

SP VVD: 8 tegen 

PvdA: 4 tegen 

CU: 3 tegen 

CDA:4 tegen 

SGP:1 voor 

PVV:3 voor 

SP:3 voor 

D66:4 voor 

GL:1 voor 

50PLUS:1 voor 

PvdD:1 voor 

 

 

 

 

Tegen:19 

Voor:14 

Agendapunt 

10 b, 

amendement 

(10b) B 

Reglement van Orde nieuwe 

vergaderstructuur 

50PLUS, D66, 

SP, PvdD en 

GroenLinks 

VVD: 8 tegen 

PvdA: 4 tegen 

CU: 3 tegen 

CDA: 4 tegen 

SGP: 1 tegen 

PVV: 3 tegen 

SP: 3 voor 

D66: 4 voor 

GL: 1 voor 

50PLUS: 1 voor 

PvdD: 1 voor 

 

 

 

Tegen:23 

Voor:10 

Agendapunt 

10d) 

amendement 

(10d) A 

Beschikbaar stellen financiële 

middelen DE-on 

D66, SP en 

50PLUS 

VVD: 8 tegen 

PvdA: 5 tegen 

CU: 3 tegen 

CDA: 4 tegen 

SGP: 1 tegen 

PVV: 3 tegen 

SP: 3 voor 

D66: 4 voor 

GL: 1 tegen 

50PLUS: 1 voor 

PvdD: 1 tegen 

 

 

 

Tegen: 26 

Voor: 8 

Agendapunt 

10d) 

amendement 

(10d) B 

Beschikbaar stellen financiële 

middelen Duurzame energie 

en ontwikkelingsmaatschappij 

Flevoland (DE-on) 

 

VVD, CDA en 

ChristenUnie 

VVD: 8 voor 

PvdA: 5 voor 

CU: 3 voor 

CDA: 4 voor 

SGP: 1 voor 

PVV: 3 tegen 

SP: 3 voor 

D66: 4 voor 

GL: 1 tegen 

50PLUS: 1 voor 

PvdD: 1 voor 

 

 

 

Tegen: 4 

Voor: 30 

 

 

  


