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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), de heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de 
heer J. L. Boogerd (SGP), de heer E.G. Boshuijzen vanaf 14.40 uur (Senioren+Flevoland), de heer 
R.P.G. Bosma (VVD), de heer W.R. Bouma vanaf 14.47 uur (CDA), mevrouw B. Boutkan (PVV), de 
heer W. Boutkan (PVV), mevrouw M.E.H. Broen (VVD), mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer H.J. 
Hofstra (ChristenUnie), de heer K. Hopster (CDA), de heer W. de Jager vanaf 17.48 uur (PvdA), de 
heer C.A. Jansen (PVV), de heer J.B. Janssen (PVV), de heer W. Jansen (50PLUS), mevrouw I.B. 
Joosse (PVV), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer C.J. Kok (PVV), de heer H.A. van der 
Linden (SP), de heer S. Miske (GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer P.T.J. Pels 
(PvdA), de heer E.F. Plate (VVD), de heer L. Post (ChristenUnie), de heer H. van Ravenzwaaij (SP), 
de heer J. de Reus (VVD), 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), de heer T. Smetsers (D66), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), mevrouw S. 
Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), de heer H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw C.P.M. 
de Waal (SP) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66) en de 
heer A. Stuivenberg (SP) 
 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw M. Luyer (CDA) 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 -De fractie 50 plus heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over 

het onderwerp ‘regiotaxi’ naar aanleiding van de eerdere beantwoording op 
schriftelijke vragen.  
-De fractie van de SP heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over ‘jeugdzorg’. 
Deze vragen worden als agendapunt  5  behandeld. 
 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 

 Mededelingen 3.
Er zijn geen mededelingen. 
 

 Benoemingen 4.
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten 
Ontwerp-besluit 1. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 om de heer C A. Jansen 

te benoemen tot plaatsvervangend-voorzitter van PS. 
2. Bij verhindering of ontstentenis van de Commissaris van de Koning de heer 

R.J. Siepel aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van Provinciale 
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Staten. 
3. In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 waarbij de heer 

C.A. Jansen is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie griffier. 
4. De plaatsvervangend voorzitter, de heer R.J. Siepel te benoemen tot lid van 

de werkgeverscommissie voor de statengriffier. 
Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Conform 
Voordracht Ter tijdelijke vervanging van Statenlid de heer A. Gijsberts is mevrouw E. Broen 

voorgedragen 
Verslag 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit De heren W. Boutkan (PVV) 
H. van der Linden (SP) en A.W.H.J. van der Avoird (PvdD) heeft de 
voorgeschreven documenten beoordeeld en verslag gedaan aan de Staten. De 
commissie komt tot het oordeel dat geen belemmeringen bestaan voor het 
toetreden van de mevrouw Broen. 

Besluit De Staten stemmen in met de toetreding. Mevrouw Broen legt de verklaring en 
belofte af in handen van de voorzitter. 

 
 Vragenhalfuurtje 5.

Vraag De heer Jansen  (fractie 50PLUS  ) over ‘regiotaxi’ 
Beantwoording  Gedeputeerde Stuivenberg 
Toezegging - 
 
Vraag Mevrouw Verbeek   (fractie SP) over ‘jeugdzorg’ 
Beantwoording Gedeputeerde Stuivenberg 
Toezegging - 
  
 

 Bespreekstukken : Programmabegroting 2016 6.
 De vergadering stemt achtereenvolgens over de legesverordening, de wijziging 

van de verordening op de heffing opcenten (MRB) en de programmabegroting 
2016.  

Leges verordening provincie Flevoland 2016 
Ontwerp-besluit 1. De Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te stellen, waarbij met 

ingang van 1 januari 2016 de tarieventabel 2015 wordt ingetrokken en de 
tarieventabel 2016 in werking treedt. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
  
1e wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 
motorrijtuigenbelasting Flevoland 
Ontwerp-besluit 1. De eerste wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij 
het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2016 wordt 
gewijzigd van 76,6 opcenten in  77,4 opcenten. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
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Programmabegroting 2016 
 
Ontwerp-besluit 1. De Programmabegroting 2016 vast te stellen. 

2. In 2016 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Provinciaal Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT): 
• € 28.432.000 t.b.v. investeringen wegen; 
• € 406.000 t.b.v. investeringen vaarwegen; 
• € 8.701.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• € 1.775.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 

b. De uitvoering van vervangingsinvesteringen Infrastructuur: 
• € 5.925.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 1.200.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 

c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis: 
• € 70.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire 

zaken); 
• € 51.900 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 504.000 t.b.v. het niet-jaarlijks onderhoud; 

d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 
3. In te stemmen met de instelling van twee nieuwe reserves, te weten: 

a. Bestemmingsreserve Beheer en ontwikkeling natuur,  
b. Bestemmingsreserve Mobiliteit;  
en 
c. De beslissingsbevoegdheid over de stortingen en onttrekkingen in 

de bestemmingsreserve Mobiliteit te delegeren aan 
Gedeputeerde Staten; 

4. Het bestedingskader 2016 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen. 
5. In te stemmen met het jaarprogramma Fonds verstedelijking Almere; 
6. Kennis te nemen van de in de begroting voorgestelde aanwending van 

voorzieningen. 
7. Kennis te nemen van de Investeringsagenda. 
8. De 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 
9. De 2e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

 
Amendement A1 De 2e begrotingswijziging 2016 vast te stellen vervalt 

Dictum was: Beslispunt 1 t/m 9 
Dictum wordt: beslispunt 1 t/m 8 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit 
Amendement 

Unaniem aangenomen 
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Toezeggingen Gedeputeerde Stuivenberg: 

• De portefeuillehouder zegt toe periodiek de commissie bestuur te informeren 
over de actuele ontwikkelingen binnen het IPO(-bestuur). 

• De gedeputeerde zegt toe in het voorjaar van 2016 in de commissie 
duurzaamheid met een startnotitie te komen over de energieagenda, waarbij 
ook de eventuele personele consequenties worden betrokken. 

 
Gedeputeerde Rijsberman: 
• De portefeuillehouder zegt toe interbestuurlijk toezicht (IBT), Flevolandse 

samenwerkingsagenda en de bestuurskrachtmeting in het derde kwartaal van 
2016 te agenderen in de commissie bestuur. 

• De portefeuillehouder zegt toe dat t.a.v. de evaluatie verbonden partijen 
nog dit jaar een overzicht van de planning wordt toegestuurd aan de Staten. 

• De portefeuillehouder zegt toe eens per kwartaal de commissie bestuur te 
informeren over het dossier Europa (waaronder het comité van de regio’s) 
waardoor Provinciale Staten de gelegenheid krijgt om haar visie en 
standpunten aan de portefeuillehouder Europa mee te geven. 

• De gedeputeerde zegt toe met een plan te komen ten aanzien van de 
middelen voor de stichting Open Monumentendag (motie 7), dit plan maakt 
onderdeel uit van de Startnotitie recreatie en toerisme welke dit jaar aan de 
commissie duurzaamheid wordt toegezonden. 

 
De heer Verbeek: 
• De portefeuillehouder zegt toe de vraag van mevrouw de Waal (SP) 

schriftelijk te beantwoorden (werkaanbod en personele kwaliteit t.a.v. de 
ambities van het college). 

 
Gedeputeerde Lodders 
• De gedeputeerde zegt toe halverwege deze bestuursperiode met de 

commissie Ruimte te spreken over het Waterplan (waaronder de stand van 
zaken bodemdaling) in een beeldvormende ronde van de commissie. 

• De gedeputeerde zegt toe de evaluatie en planning EHS toe te sturen aan de 
commissie duurzaamheid voor het einde van 2016. 

• De gedeputeerde zegt toe n.a.v. motie 14 (PvdD) een onderzoek uit te 
voeren naar de inrichting van insect-vriendelijke wegen. 

 
Gedeputeerde Appelman 
• De gedeputeerde zegt toe in januari 2016 in de commissie te komen met een 

raamwerk met de resultaten van de eerste praktijkvoorbeelden (pareltjes) 
die uit de lopende ‘human capital agenda’ naar voren komen en vooruit te 
blikken naar de opbrengsten, kansen en bedreigingen van lopende en 
toekomstige projecten. 

• De gedeputeerde zegt toe in januari 2016 in de commissie met een kader te 
komen voor een economische visie op grond waarvan Provinciale Staten 
keuzes kan maken, waarbij er per keuze investeringsvoorstellen komen met 
voldoende uitvoeringsperspectief. 

• De gedeputeerde zegt toe n.a.v. motie nr. 6 (Meesterbeurs) dat hij de 
Meesterbeurs zal betrekken bij de ‘human capital agenda’ en met de 
stakeholders zal bezien of het zinvol en reëel is om dit concept daarin te 
betrekken. 
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Besluit inclusief 
aangenomen 
amendement 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 tegen 
 

Stemverklaringen Motie 01 : 50Plus 
Motie 02 : VVD, SP, 50Plus, CU, PvdA 
Motie 03 : CU 
Motie 07 : PVV, SGP, ChristenUnie, PvdA 
Motie 08 : PVV 
Motie 10 : PVV 
Motie 11 : VVD, CDA, SP 
Motie 13 : CU 
Motie 15 : VVD, 50Plus, PvdA, Senioren+Flevoland 

Moties 
Motie 01 PVV – instellen van onafhankelijke onderzoekscommissie voor de Floriade 
Besluit motie Verworpen met 9 stemmen voor en 31 tegen. 
 
Motie 02 PVV – evenveel stembureaus voor referendum Associatieverdrag Oekraïne 
Besluit motie Aangenomen met 37 stemmen voor en 3 tegen. 
 
Motie 03 PVV – Informatievoorziening risicoprofiel 
Besluit motie Verworpen met 8 stemmen voor en 32 tegen. 
 
Motie 04 PVV - Mobiliteit 
Besluit motie Aangenomen met 22 stemmen voor en 18 tegen 
 
Motie 05 PVV – Midden- en Kleinbedrijf 
Besluit motie Verworpen met 13 stemmen voor en 27 tegen. 
 
Motie 06 PvdA – Meesterbeurs voor werkloze ouderen 
Besluit motie Unaniem aangenomen 
 
Motie 07 D66 – Stichting Open Monumentendag 
Besluit motie Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 tegen. 
 
Motie 08 D66 – Informatievoorziening IPO 
Besluit motie Aangenomen met 35 stemmen voor en 5 tegen. 
 
Motie 09 SGP - Arbeidsmarkt 
Besluit motie Aangenomen met 29 stemmen voor en 11 tegen. 
 
Motie 10 GroenLinks – Versnelling Energieagenda Flevoland 
Besluit motie Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 tegen. 
 
Motie 11 GroenLinks – Weidevogelbeheer Rivierduinengebied 
Besluit motie Aangenomen met 29 stemmen voor en 11 tegen. 
 
Motie 12 PvdD – Preventie ganzenschade 
Besluit motie Verworpen met 20 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
 
Motie 13 PvdD -Dierenwelzijn 
Besluit motie Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 tegen. 
 
Motie 14 PvdD – Insect-vriendelijke inrichting nieuwe wegen 
Besluit motie Unaniem aangenomen 
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Motie 15 50Plus – Monitoring 3 transities naar gemeente 
Besluit motie Verworpen met 1 stem voor en 39 tegen. 
 
Motie 16 50Plus  - 10 punten actieplan voorkoning en bestrijding werkloosheid 
 Ingetrokken 
 
 
7. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  22.27  uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 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.   
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