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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 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) en  J. Lodders (VVD) 
 
Afwezig met kennisgeving: de heer C.J. Kok (PVV) 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.J. Kok (PVV) . 
 

 Vaststellen agenda 2.
 • De fractie van de PVV  heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen 

stellen over het Fonds Verstedelijking Almere en de Floriade. 
• De fractie van GroenLinks  heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen 

stellen over knobbelzwanen. 
• Het presidium stelt voor het ‘Mandaatbesluit bepaling reserves 

Fractievergoedingen 2007-2015’ rechtstreeks en als hamerstuk te agenderen, 
nu het de technische uitvoering van reeds eerder door uw Staten vastgestelde 
besluitvorming betreft. 

• Agendapunt 9c: noodverordening wind. In  de noodverordening wind staat een 
zinsnede abusievelijk op de verkeerde plaats. Dit heeft consequenties voor de 
werking van de noodverordening. Op de tafels ligt om deze reden een kleine 
tekstwijziging waarbij een zin wordt toegevoegd aan de nota van 
beantwoording (pagina 8) en de lijst van wijzigingen (pagina 9). De 
betreffende tekst is gearceerd. De voorzitter stelt voor om bij de behandeling 
van de noodverordening wind deze tekst in de plaats van hetgeen in de bundel 
gepubliceerd is te laten komen. 

 
 

Besluit De fractie van de PVV laat weten de vragen ten aanzien van Fonds 
Verstedelijking Almere schriftelijk te willen indienen. De fractie van de PVV 
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geeft aan te kunnen instemmen met het agenderen van het stuk ‘Mandaatbesluit 
bepaling reserves Fractievergoedingen 2007-2015’  als hamerstuk, indien zij 
hierbij een stemverklaring kan indienen.  
 
Met deze kanttekeningen wordt de voorgestelde agenda conform vastgesteld. 

 
 Mededelingen 3.

 N.v.t. 
  
 

 Vragenhalfuurtje 4.
PVV De fractie van de  PVV stelt vragen over ‘de Floriade’. 
Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging n.v.t. 
GroenLinks De fractie van GroenLinks stelt vragen over knobbelzwanen. 
Beantwoording Portefeuillehouder Gijsberts 
Toezegging n.v.t. 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 18 februari 2015 5.
Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 28 januari 2015 en de verslagen van het besloten deel van de 6.
Statenvergadering van 17 december 

Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 28 januari 2015 wordt conform 
vastgesteld. 
De verslagen van het besloten deel van de Statenvergadering van 17 december 
betreffende de onderwerpen Flevokust investeringsbesluit en Randstedelijke 
Rekenkamer (herbenoeming directeur-bestuurder) worden conform vastgesteld.

 
 
Op het verslag, betreffende de herbenoeming van de directeur bestuurder 
Randstedelijke Rekenkamer is geheimhouding gelegd in verband met de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob). Het 
verslag wordt niet openbaar gemaakt, in ieder geval totdat betreffend persoon in 
functie is. 
Op het verslag betreffende het investeringsbesluit Flevokust is in verband met 
het vertrouwelijk delen van bedrijfsgevoelige gegevens (artikel 10 lid 1 sub c 
WOB) geheimhouding gelegd. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt, voor 
zolang deze gegevens hun bedrijfsgevoelige aard behouden. 

 
 Beëdiging bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer mw. dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-7.

Metselaar MBA na herbenoeming 
 
Conform artikel 4 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer  is, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 79 g van de Provinciewet, in de vergadering van Provinciale 
Staten de verklaring en belofte afgelegd. 
 
 
 

 Hamerstukken 8.
Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en waarvan de commissies 
geadviseerd hebben deze als hamerstuk af te doen. 
a. Vaststelling rapportage accountant en voorschotten fractievergoedingen 2013 

 
Ontwerp-besluit 1. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2013 

    vast te stellen. 
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2. De aan de fracties betaalde voorschotten over 2013 definitief vast te stellen. 
Besluit Conform. 
b. Af te voeren moties 
Ontwerp-besluit 1. De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst af te voeren moties, met de 

nummers 47,50, 79, BS02 en BS03 als afgedaan te beschouwen en van de 
lijsten van moties af te voeren.         

Besluit Conform. 
c. Mandaatbesluit bepaling reserves Fractievergoedingen 2007-2015 
Ontwerp-besluit 1. De fractievoorzitters te mandateren de reservepositie van de fracties inzake 

de  fractievergoedingen over de periode 7 maart 2007 t/m 31 december 2014 
vast te stellen. 

2. De griffie opdracht te geven terugvordering van genoemde reserves te 
effectueren, conform artikel 7 van de Verordening op de ambtelijke bijstand 
en Fractieondersteuning        

Besluit Conform. Stemverklaring PVV (tegen, ongewenst dat mandaat wordt verleend). 
d. Discussie evaluatie en deregulering Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 

en vaststellen bestuursopdracht 
Ontwerp-besluit 1.Gedeputeerde Staten te verzoeken een derde wijziging van de Verordening 

voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012) voor te bereiden op basis 
van de discussie aan de hand van factsheets over de evaluatie van de VFL 2012 
en de mogelijke verdere deregulering daarvan. 

Besluit Conform. Stemverklaring GroenLinks (voor, maar het streven naar minder regels 
mag niet drempelverhogend werken voor woonenergiesystemen) 

 
 Bespreekstukken 9.

a. Beschikbaar stellen financiële middelen voor herstructurering 
bedrijventerreinen 

Ontwerp-besluit 1. ten behoeve van de herstructurering van bedrijventerreinen € 1.500.000,- in 
2015, €1.500.000,- in 2016 en € 129.000,- in 2017 beschikbaar te stellen en 
2. daartoe de 6e begrotingswijziging 2015 vast te stellen waarmee dit bedrag 
wordt onttrokken uit de Algemene reserve. 

Toezegging Gedeputeerde Staten zeggen toe dat een evaluatie wordt gedaan als het 
eindprogramma is afgerond. De planning loopt mee in de verantwoording richting 
het rijk. De Staten krijgen te zijner tijd deze evaluatie.  
 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
 

Stemverklaringen - 
b. Vaststellen tweede wijziging Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 
Ontwerp-besluit 1. De Tweede wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 

Flevoland 2012 vast te stellen, zoals deze is komen te luiden na de 
verwerking van de zienswijzen. 

 
Toezegging Gedeputeerde Staten zeggen toe de zorgen en standpunten van Provinciale 

Staten en de Flevolandse inwoners over boringen naar Schaliegas over te brengen 
aan het Kabinet in de ' reactiebrief van de provincie op zienswijze kabinet’ bij de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 37  stemmen voor en 1   stem tegen. 
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Stemverklaringen - 
c. Vaststellen Noodverordening Wind 
Ontwerp-besluit 1. De ontvangen zienswijzen in behandeling te nemen. 

2. De bijgevoegde ‘Nota van opmerkingen en wijzigingen’ en de daaruit volgende 
‘Lijst van wijzigingen’ vast te stellen. 
3. De ‘Noodverordening wind’, met in acht name van de wijzigingen die in de 
bijgevoegde ‘Lijst van wijzigingen’ staan vermeld, vast te stellen. 

Amendement A Noodverordening Wind 
Dictum 
Amendement A 

Het navolgende nieuwe beslispunt 4 toe te voegen:  
'De noodverordening, met inachtneming van de wijziging dat de Noodverordening 
Wind niet geldt voor de grondgebieden van de gemeente Noordoostpolder vast te 
stellen.’ 

Besluit 
Amendement A 

Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 tegen. 

Toezegging N.v.t. 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38  
(37 bij stemming over amendement, mevrouw Bax niet aanwezig) 

Besluit voorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendementen 

1. De ontvangen zienswijzen in behandeling te nemen. 
2. De bijgevoegde ‘Nota van opmerkingen en wijzigingen’ en de daaruit volgende 
‘Lijst van wijzigingen’ vast te stellen. 
3. De ‘Noodverordening wind’, met in acht name van de wijzigingen die in de 
bijgevoegde ‘Lijst van wijzigingen’ staan vermeld, vast te stellen. 
4. De noodverordening, met inachtneming van de wijziging dat de 
Noodverordening Wind niet geldt voor de grondgebieden van de gemeente 
Noordoostpolder vast te stellen 

Besluit Aangenomen met  34  stemmen voor en  4  stemmen tegen. 
Stemverklaringen - 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 10.
 N.v.t. 
 

 Sluiting 11.
 De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur   uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
Statengriffier, voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op:. 
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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