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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 (Senioren+Flevoland), 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 K. Hopster (CDA), de heer W. de 

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

mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer C.J. Kok (PVV), de heer H.A. van der Linden (SP), 

mevrouw M. Luyer (CDA), 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 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: de heer A. Gijsberts (VVD), de heer H. van Ravenzwaaij (SP) en mevrouw 

I.B. Joosse (PVV). 

 

 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

 

 Vaststellen agenda 2.

 De fractie van 50PLUS heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over ‘Oostvaarderplassen. Voorgesteld is dit te agenderen als agendapunt 5. 
De fractie PVV heeft een interpellatiedebat aangevraagd over ‘noodopvang 
asielzoekers’. Dit is als agendapunt 4 toegevoegd aan de agenda. 
Er is een hamerstuk aan de agenda toegevoegd. Het betreft agendapunt 8 i 
‘Zienswijze concept eerste begrotingswijziging Randstedelijke Rekenkamer’. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

 Mededelingen 3.

Mededeling 1 Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de 

formele benoeming van de heer van der Avoird door het Centraal Stembureau.  

Mededeling 2 Provinciale Staten hebben in week 40 van het college een geheime mededeling 

ontvangen over de Versnelling N307 Roggebot en in week 43 een geheime 

mededeling over de Elburgerbrug. Gedeputeerde Lodders geeft aan dat 

laatstgenoemde mededeling inmiddels openbaar kan worden. Voor 

eerstgenoemde mededeling, betreffende de Versnelling Roggebot geeft de 
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gedeputeerde aan waarom het college geheimhouding heeft opgelegd en voor 

welke duur deze dient te gelden. De betreffende mededeling maakt onderdeel 

uit van de agenda van het MIRT waar op dit moment overleg over plaatsvindt met 

de verschillende regio’s. De geheimhouding dient te gelden tot de Minister de 

kamer over de MIRT agenda heeft geïnformeerd. De verwachting is dat dit rond 

20 november het geval zal zijn, actuele ontwikkelingen kunnen hierin nog een 

vertraging opleveren. De geheimhouding dient in ieder geval tot dat moment te 

gelden. 

Besluit Provinciale Staten hebben de door het college opgelegde geheimhouding op de 

mededeling Versnelling N307 Roggebot bekrachtigd. 

 

 Interpellatiedebat op verzoek van de PVV – noodopvang asielzoekers 4.

Vraagstelling ‘Naar aanleiding van de enorme asielzoekersstromen die op gang zijn gekomen 

heeft minister Plasterk de provincies gevraagd de mogelijkheden van noodopvang 

te onderzoeken en deze terug te koppelen. Hiervoor heeft hij de Commissarissen 

aangeschreven in hun hoedanigheid van Rijksheer. De heer Verbeek heeft 

inmiddels contact gehad met de burgemeesters van de 6 Flevolandse gemeenten 

over mogelijke opvanglocaties. Vooralsnog zijn Almere, Zeewolde  en Lelystad 

genoemd als mogelijke gemeenten voor de extra opvang van 1.750 asielzoekers. 

De PVV wil graag met de heer Verbeek in zijn hoedanigheid van Rijksheer in 

debat over dit verzoek. 

1. Bent u het met de PVV eens dat het goed zou zijn als u in de gesprekken met 

de burgemeesters en de minister over noodopvang ook weet wat de partijen 

in provinciale staten als vertegenwoordigers van de inwoners voor mening 

hierover hebben? En zo nee, waarom vindt u dat niet? 

2. De PVV is van mening dat de enorme toestroom van asielzoekers de inwoners 

van Flevoland fundamenteel gaat raken op het gebied van onderwijs, 

veiligheid, huisvesting, economisch terrein, etcetera. Bent u dit met de PVV 

eens of bent u een andere mening toegedaan? En zo ja, welke is dit? 

3. Naar mening van de PVV moeten vluchtelingen waar mogelijk worden 

opgevangen in de regio. Indien mensen toch ervoor kiezen om naar een veilig 

land te reizen, dan is het in de ogen van de PVV logisch dat zij in het eerste 

veilige land dat ze tegenkomen blijven zitten totdat zij kunnen terugkeren. 

Indien men door verschillende veilige landen doorreist naar Nederland en 

uiteindelijk Flevoland, is er volgens de PVV sprake van economische 

gelukszoekers en niet van vluchtelingen. Deelt u deze mening, en waarom 

niet? 

4. Momenteel is Flevoland procentueel gezien de 2e provincie wat betreft 

opvang van asielzoekers. Bent u het met de PVV eens dat Flevoland daarmee 

al meer dan voldoende heeft gedaan in opvang? En zo nee, waarom niet?’ 

Toezegging - 

Motie 01 

PVV 

‘Normaal en beschaafd gedrag in Provinciale Staten van Flevoland’ 

Verworpen met 5 stemmen voor en 33 tegen. 

Motie 02 

PVV 

‘Geen extra opvang asielzoekers en afbouwen naar 0 plekken’ 

Verworpen met 5 stemmen voor en 33 tegen. 

 

 Vragenhalfuurtje 5.

Onderwerp Beheer Oostvaardersplassen (50 PLUS) 

Beantwoording Gedeputeerde Stuivenberg 

Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat wanneer de overdracht van de 

Oostvaardersplassen daadwerkelijk geëffectueerd is, het college een proces zal 

inrichten waarbij zowel Provinciale Staten als burgers, instellingen en bedrijven 

de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken. Deze inbreng zal in de 

verdere uitwerking betrokken worden. 
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 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 28 oktober 2015 6.

Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

 

 Vaststellen besluitenlijst van 23 september 2015 7.

Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 23 september 2015 wordt conform 

vastgesteld. 

 

 Hamerstukken 8.

 Onderwerpen welke in voorafgaande commissievergaderingen zijn besproken en 

waarvan de commissies geadviseerd hebben deze als hamerstuk af te doen. 

a. Technische aanpassing beleid en regelgeving natuur 

Ontwerp-besluit 1. De startnotitie ‘Technische aanpassing beleid en regelgeving Natuur’ vast te 

stellen. 

Besluit Conform  

b. Vaststellen partiële herziening Omgevingsplan Water 2015 

Ontwerp-besluit 1. De wijzigingen van het Omgevingsplan zoals weergegeven in bijgevoegde 

tabel vast te stellen waardoor het provinciale waterbeleid binnen het 

Omgevingsplan komt te luiden zoals weergegeven in de partiële herziening 

Omgevingsplan Flevoland water 2015. 

Besluit Conform. 

c. Provinciale steun aan reddingsplan Stichting Berechja 

Ontwerp-besluit 1. Een eenmalige provinciale bijdrage van € 500.000 in drie tranches (2015, 

2016 en 2017)  te leveren in het reddingsplan Berechja om, in samenhang 

met inspanning van de andere partijen, de schuldenlast te verminderen en de 

liquiditeitspositie te verbeteren van Stichting Berechja zodanig dat een 

houdbare financiële situatie wordt bereikt en geborgd; 

2. De 5e begrotingswijziging 2015 vast te stellen, waarmee binnen het product 

“3.1.1 Werken en Economische vestigingsklimaat” een nieuwe begrotingspost 

37 “Bijdrage Berechja” in de begroting wordt opgenomen – groot € 400.000 

(verdeeld over de jaren 2015: € 300.000 en 2016: € 100.000) - welke wordt 

gedekt uit een onttrekking aan de Algemene Reserve en het verstrekken van 

een lening in 2017 van € 100.000. 

Besluit Conform 

Stemverklaringen Door de fracties VVD, D66, SGP en SP (Voor) zijn stemverklaringen afgelegd 

d. Procedure  Inpassingsplan en MER Verbindingsweg Lelystad Airport en halve 

aansluiting op de A6. 

Ontwerp-besluit 1. De notitie reikwijdte en detailniveau verbindingsweg en halve aansluiting op 

de A6 vast te stellen en deze ter inzage te leggen voor inspraak; 

2. De uitgangspuntennotitie Provinciaal inpassingsplan verbindingsweg en halve 

aansluiting op de A6 vast te stellen en deze ter inzage te leggen voor 

inspraak;  

3. Opdracht te verlenen voor het opstellen van een MER – studie op basis van de  

notitie reikwijdte en detailniveau verbindingsweg en halve aansluiting op de 

A6; 

4. Opdracht te verlenen tot opstellen van een Provinciaal inpassingsplan op 

basis van  de uitgangspuntennotitie Provinciaal inpassingsplan verbindingsweg 

en halve aansluiting op de A6. 

Besluit Conform. 

Stemverklaringen Door de fracties VVD en GroenLinks (Voor) zijn stemverklaringen afgelegd 

e. Kadernota Verbonden Partijen 

Ontwerp-besluit 1. De kadernota Verbonden Partijen 2015 vast te stellen. 

Besluit Conform. 

f. Rekenkameronderzoek beleid en praktijk met betrekking tot verbonden 

partijen  
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Ontwerp-besluit 1. de algemene conclusie uit het Rekenkamerrapport 'Beleid en praktijk met 

betrekking tot verbonden partijen' te onderschrijven; 

2. de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport 'Beleid en praktijk met 

betrekking tot verbonden partijen' te onderschrijven; 

3. Gedeputeerde Staten op te dragen invulling te geven aan de verbeterpunten 

uit dit onderzoek; 

4. Gedeputeerde Staten op te dragen om over een jaar aan Provinciale Staten 

te rapporteren over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten met 

betrekking tot de opgepakte verbeterpunten uit dit onderzoek. 

Besluit Conform. 

g. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Financieel toezicht gemeenschappelijke 

regelingen 

Ontwerp-besluit 1. de conclusies van het onderzoek 'Financieel toezicht bij gemeenschappelijke 

regelingen' te onderschrijven; 

2. de volgende aan PS gerichte aanbeveling op te volgen: 

a. (aanbeveling 3) Bepaal welke informatie u over financieel toezicht 

wenst te ontvangen en maak hierover afspraken met GS. 

3. de volgende aanbeveling op te dragen aan Gedeputeerde Staten en vragen 

om Provinciale Staten te informeren over de voortgang: 

a.  (aanbeveling 2 is niet van toepassing voor de provincie Flevoland) 

b. (aanbeveling 4) Vraag GS om na te gaan of de “provincie-specifieke” 

werkwijzen van de andere provincies, die in dit onderzoek naar voren 

zijn gekomen, een aanvulling zijn op de eigen werkwijze 

Besluit Conform. 

h. Financiering Businesscase Spirocan 

Ontwerp-besluit 1.De vergadering van Provinciale Staten in beslotenheid te houden; 

2.De door Gedeputeerde Staten aan (de leden van) Provinciale Staten opgelegde 

   geheimhouding te bekrachtigen; 

3.Te bepalen dat deze geheimhoudingsplicht op het behandelde opgeheven kan 

   worden na besluitvorming eind oktober 2015; 

4.Een bedrag van € 1.500.000 uit de Investeringsagenda, fiche Economie & 

   Voorzieningen, te oormerken voor de businesscase Spirocan. 

Besluit -Nu het stuk als hamerstuk is behandeld en geaccordeerd, is beslispunt 1 niet  

 van toepassing gebleken. 

-De vergadering bekrachtigt de geheimhouding ten aanzien van de stukken die 

 door het college met de commissie Economie zijn gedeeld (in het bijzonder de 

 samenvatting en volledige versie van de business case). Het besluit dat ter 

 vergadering is genomen is na deze vergadering openbaar, evenals het 

 onderliggende Statenvoorstel. 

-Conform. 

Stemverklaringen Door de fractie PVV (tegen) is een stemverklaring afgelegd 

 

 Bespreekstukken 9.

a. Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland 

Ontwerp-besluit 1. De startnotitie Omgevingsvisie Flevoland vast te stellen. 

2. De 11e begrotingswijziging 2015 vast te stellen, waarmee de eerder 

beschikbaar gestelde middelen voor het project Omgevingsvisie Flevoland 

worden herverdeeld over de jaren 2015-2017. 

Toezeggingen 1. Gedeputeerde Lodders zegt toe dat aan het eind van fase 1 een richtinggevend 

    debat komt. Het college zal hiermee in de planning rekening houden. 

2. Gedeputeerde Lodders zegt toe dat in de atelierfase voor de OVF de 

    natuurorganisaties zullen worden betrokken.  

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
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Stemverklaringen - 

 

b. Zomernota 2015   

Ontwerp-besluit 1. De Zomernota 2015 vast te stellen;  
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2015 ad € 0,15 mln. ten laste te 

brengen van de reserve strategische projecten; 
3. De met de Zomernota 2015 samenhangende 13e wijziging van de  

Programmabegroting 2015 vast te stellen; 
4.  Het bruto raamkrediet investeringen wegen 2015 met € 50.000 te  

 verhogen tot € 14.782.000. 

Toezegging - 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

36 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

Stemverklaringen - 

 

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

- 

 

   Sluiting 11.

 De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 november 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/

