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

De heer J.N.J. Appelman (CDA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer J. L. Bogerd (SGP), de heer E.G. 

Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G. Bosma (VVD), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan 

(PVV), de heer W. Boutkan (PVV),  mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer H.J. Hofstra 

(ChristenUnie), de heer C.A. Jansen (PVV), ,de heer W. Jansen (50PLUS), de heer J.B. Janssen 

(PVV), mevrouw I.B. Joosse (PVV), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer H.A. van der 

Linden (SP), de heer J. Lodders (VVD), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer S. Miske (GroenLinks), 

mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer P.T.J. Pels (PvdA),  de heer L. Post (ChristenUnie), de heer 

J. de Reus (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66) , mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw C.J. 

Schotman (CDA), de heer R.J. Siepel (Christenunie), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer J. van 

Slooten (CDA), mevrouw M. Smeels-Zechner (VVD),  mevrouw J. Staalman (GroenLinks), de heer A. 

Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), mevrouw L. Vestering 

(PvdD), de heer H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw C.P.M. de Waal (SP). 

Statengriffier: Mevrouw A. Kost  

 

 

Afwezig met kennisgeving: 

 

 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Er is bericht van verhindering ontvangen van Mevrouw R. Azarkan (PvdA), de heer 

A. Gijsberts (VVD), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.J. Kok (PVV). 

 

 Vaststellen agenda 2.

   

Besluit Omdat het een bijzondere Statenvergadering betreft, zijn op de agenda geen 

overige punten, zoals mededelingen of een rondvraag opgenomen.  

De voorzitter doet een aantal procedurevoorstellen. 

 

Procedurevoorstel agendapunt 3 

Voor agendapunt 3 , de bespreking van het coalitieakkoord, wordt voorgesteld in 

twee termijnen te spreken. Als eerste zal de heer Kolff het woord krijgen, om 

het formatieproces toe te lichten. Vervolgens krijgen de vier coalitiepartijen de 

gelegenheid in eerste termijn. Alle partijen worden verzocht de eerste termijn 

vanaf het spreekgestoelte te verrichten. In de eerste termijn worden geen 

interrupties toegelaten. 

De voorzitter stelt voor om hierbij een spreektijd van vijf minuten te hanteren.  

Als de tweede termijn is afgesloten, is de behandeling van het coalitieakkoord 

beëindigd.  

 

Verzoek ten aanzien van agendapunt 4 

De voorzitter heeft schriftelijk het verzoek gekregen om voorafgaand aan de 

installatie van het nieuwe provinciebestuur, de kandidaat gedeputeerden te 

mogen te bevragen.  

Hiervoor zal ruimte worden geboden bij punt 4, dit wordt een nieuw agendapunt 
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4a. 

De gedeputeerden wordt gevraagd kort de ambities en visie op samenwerking 

met Provinciale Staten toe te lichten.  

 

Na de toelichting van de kandidaat gedeputeerden is er gelegenheid voor de 

Staten om verhelderende vragen aan elke kandidaat te stellen. Deze vraag- en 

antwoord ronde wordt in één termijn gedaan.  

 

Schriftelijk stemmen over benoemingen 

De benoeming van de kandidaat gedeputeerden geschiedt schriftelijk, conform 

de provinciewet. Hoewel ook over de toetreding van de opvolgend statenleden 

formeel schriftelijk wordt gestemd, stelt de voorzitter voor dit bij acclamatie te 

doen. 

 

Tenslotte stelt de voorzitter voor om de felicitaties aan het einde van de 

vergadering te doen. 

 

De voorgestelde agenda wordt met bovengenoemde procedurevoorstellen 

vastgesteld. 

 

 

 Bespreekstukken 3.

a. Coalitieakkoord 2015-2019  

formateur De heer Kolff licht het proces rondom de formatie toe.  De fracties worden in de 

gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 

 De fractievoorzitters van de coalitie lichten het akkoord toe. 

De fracties discussiëren in twee termijnen over  het coalitieakkoord. 

 

 

 Benoeming leden College van Gedeputeerde Staten 4.

Verslag 

commissie 

benoembaarheid 

gedeputeerden 

De commissie benoembaarheid gedeputeerden heeft verslag gedaan. Deze 

commissie bestaat de statenleden de heer De Reus, mevrouw Rötscheid, 

mevrouw Vestering en de heer Simonse (voorzitter). 

 

De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen van het onderzoek van de 

geloofsbrieven. De commissie geeft aan daartoe in de middag te hebben 

vergaderd, een deel van de vergadering in aanwezigheid van de Commissaris van 

de Koning.  

 

Daarbij heeft de commissie de bevindingen meegenomen uit de risicoanalyse 

integriteit die door de Commissaris van de Koning is uitgevoerd. De commissie 

heeft daarbij kennis genomen van de brief van de Commissaris van de Koning en 

zijn toelichting daarbij. Genoemde brief wordt beschikbaar gesteld aan de 

Staten. De conclusie van de brief is dat er geen beletselen zijn gebleken om tot 

benoeming van de kandidaat gedeputeerden tot lid van het college van GS van 

de provincie Flevoland over te gaan. 

 

De commissie heeft zelf kennis genomen van de wettelijk vereiste documenten.  

Daarbij is ter vergadering besloten ook de CV’s van de vier kandidaten in het 

onderzoek te betrekken. 

 

De conclusie van de commissie is dan ook gebaseerd op het geheel van deze 

documenten en het gesprek daarover in de commissie. 

 

De conclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid kandidaat 

gedeputeerden is dat er geen feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen 
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die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de vier gepresenteerde 

kandidaten als gedeputeerde van de provincie Flevoland.  

Brief 

commissaris van 

de Koning 

De Staten ontvangen de brief van de Commissaris van de Koning voor uw Staten 

over het onderzoek Integriteitstoets 

kandidaat gedeputeerden, waarvan de commissie benoembaarheid 

gedeputeerden reeds kennis heeft genomen.  

Stemverklaringen PVV 

Ontwerpbesluit 1. De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie 

Flevoland per 20 mei 2015: 

de heer J. Appelman met een volledige functie; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 

van het gestelde onder 1  de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 

nemen. 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Ontwerpbesluit 1.    De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie 

Flevoland per 20 mei 2015: 

de heer M. Rijsberman met een volledige functie; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 

van het gestelde onder 1  de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 

nemen. 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1 stem voor de heer 

P.M.S. Vermeulen. 

Ontwerpbesluit 1.    De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie 

Flevoland per 20 mei 2015: 

de heer A. Stuivenberg met een volledige functie; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 

van het gestelde onder 1  de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 

nemen. 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

Ontwerpbesluit 1.    De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie 

Flevoland per 20 mei 2015: 

de heer J. Lodders met een volledige functie; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 

van het gestelde onder 1  de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 

nemen. 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Beëdiging De vier gedeputeerden hebben ten overstaan van de vergadering in handen van 

de voorzitter de eed dan wel belofte afgelegd. 

 

 Toelating leden van Provinciale Staten 5.

Verslag 

commissie 

De Commissie Geloofsbrieven , bestaande uit de heer Hofstra, mevrouw Bax en 

de heer Miske (voorzitter) geeft advies over de toetreding van  
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geloofsbrieven de heer Hopster, de heer Plate, de heer van Raavenzwaaij en de heer Smetsers.  

De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, de heer Miske, brengt namens de 

commissie verslag uit van haar bevindingen. De commissie heeft de 

geloofsbrieven van de vier benoemde kandidaat statenleden onderzocht. 

Gebleken is dat de benoemden aan alle in de wet gestelde voorwaarden voldoen. 

De Staten hebben besloten de bevindingen van de commissie geloofsbrieven over 

te nemen. 

Beëdiging De vier Statenleden hebben ten overstaan van de vergadering in handen van de 

voorzitter de eed dan wel belofte afgelegd. 

 

 

 Sluiting 6.

 De voorzitter sluit de vergadering om  23:09  uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2015 

 

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/

