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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (SP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), 
de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), de heer R.P.G: Bosma (VVD), de heer F. Boundati (PvdA), de heer 
W. Boutkan (PVV), de heer J.J.T.M. van den Donk (PvdA), de heer L. Ferdinand (ChristenUnie), de 
heer J.E. Geersing (Christenunie), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), mevrouw I.B. Joosse 
(PW), de heer C.A. Jansen (PVV), de heer A.Karsies (PVV), de heer C.J. Kok (PVV), de heer S.J. Kok 
(D66), de heer J. Kramer (VVD), de heer E.F. Kunst (D66), de heer G. Laagland (InwonersBelang), 
mevrouw M. Luyer (CDA), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heer S. Miske 
(GroenLinks), de heer R.T. Oost, (CDA), de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer E.F. Plate (VVD), de 
heer H. van Ravenzwaaij (SP), de heer J. de Reus (VVD), de heer M.A. Rijsberman (D66), mevrouw 
S. Rötscheid (D66), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel 
(Christenunie), de heer E. Sloot (PvdA), 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), 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:NVT 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
 Bespreekstukken 

-Ten aanzien van de bespreekstukken is over het stuk ‘agenda Vitaal Platteland’ 
aan het presidium gemeld dat in de notitie behorend bij het statenvoorstel een 
kleine omissie staat. Bij de opmaak was een klein stuk tekst over innovatie 
helemaal onderaan op pagina 28   weggevallen. Voorgesteld wordt de volgende 
tekst wordt toegevoegd aan de ‘overige agendapunten’ op pagina 28:  
‘Innovatie: hoe kunnen agrarische onderwijstakken en onderzoek versterkt 
worden’? 
 
De fractie van de PVV heeft aangekondigd mondelinge vagen te willen stellen 
over het Berechja college. Dit zal worden geagendeerd als agendapunt 4. 
 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Mededeling 1 Er wordt stilgestaan bij het overlijden op 15 januari jongstleden van oud  

statenlid voor de Christen Unie, Willem Baarsen.   
Mededeling 2 Provinciale Staten hebben op 26 januari 2015 van het college een geheime 

mededeling ontvangen van gedeputeerde Witteman over  de 
Rijksvastgoedstrategie Lelystad’. 
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Besluit 
mededeling 2 

Gedeputeerde Witteman geeft aan waartoe de geheimhouding is opgelegd en 
voor welke periode. De termijn van geheimhouding zal in de stuurgroep worden 
bewaakt. Provinciale Staten hebben de door het college opgelegde 
geheimhouding bekrachtigd. 
 

 
4. Vragenhalfuurtje 
PVV De fractie van de PVV heeft mondelinge vragen gesteld aan het college over het 

Berechja college, naar aanleiding van de besluitenlijst van het college. 
Gedeputeerde Appelman heeft de vragen beantwoord. 

  
 
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 28 januari 2015 
Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
6. Vaststellen besluitenlijst van 17 december 2014 
Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 17 december 2014 wordt conform 

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

waarvan de commissies geadviseerd hebben deze als hamerstuk af te doen. 
a.  Vervoerregio Amsterdam Almere 
Ontwerp-besluit 1. kennis te nemen van het bijgevoegde Convenant versterking samenwerking 

verkeer en vervoer; 
2. draagt Gedeputeerde Staten op (samen met de convenantpartners 

Stadsregio Amsterdam en gemeenten Almere en Lelystad) een Regionaal 
Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) op te stellen; 

3. de samenwerking te versterken met de intentie om binnen twee jaar een 
gemeenschappelijke regeling aan te gaan waar Provincie Flevoland aan 
deelneemt. 

b.  Oprichting internationale vereniging t.b.v. Purple 
Ontwerp-besluit 1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van GS tot oprichting van en 

deelname aan een internationale vereniging zonder winstoogmerk t.b.v. PURPLE; 
2. Overeenkomstig het ontwerpbesluit geen wensen en bedenkingen te hebben 
ten aanzien van de oprichting en deelname aan een internationale vereniging 
zonder winstoogmerk (AISBL) t.b.v. PURPLE.    

c.  Tweede wijziging Waterschapsreglement 
Ontwerp-besluit 1. De Tweede wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 

vast te stellen.      
  

Besluit De vergadering stemt ermee in de genoemde onderwerpen conform af te doen, 
met dien verstande dat bij agendapunt 7a) Vervoerregio Amsterdam-Almere,  
zowel de SP als 50 plus een stemverklaring afleggen ten aanzien van beslispunt 3 
(tegen). 

 
9. Bespreekstukken 
a.  Agenda Vitaal Platteland 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 11 november 2014, nummer 1659288, besluiten: 
1. De Agenda Vitaal Platteland vast te stellen 

8. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 N.v.t. 
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Amendement A Besluiten om in het Statenvoorstel een tweede beslispunt toe te voegen met de 

volgende tekst: 
‘Aan de agenda Vitaal Platteland als agendapunt toe te voegen “Agrarische 
structuurversterking”’. 
 

Besluit 
Amendement A 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Toezegging N.v.t. 
Besluit voorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendement 

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 11 november 2014, nummer 1659288. Besluiten: 
1. De Agenda Vitaal Platteland vast te stellen 
2. Aan de agenda Vitaal Platteland als agendapunt toe te voegen “Agrarische 
structuurversterking” 
 
Aangenomen met 38 stemmen voor en 1 stem tegen. 
Door twee fracties is een stemverklaring afgelegd :  
PvdD (tegen, voor wat betreft ‘intensieve veehouderij’) en  
PVV (voor, met uitzondering van ‘duurzaamheid’). 

  
 
10. Eindbalans van het College uitvoeringsprogramma 2011-2015 

 Geen beslispunten, vanwege de aard van de bespreking: een  
verantwoordingsdebat. 

  
 
11. Afscheid Gedeputeerde Witteman 
 Besluitvorming niet van toepassing 
 
 
12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  21:35  uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 februari 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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