
  

  B e s l u i t e n l i j s t  P S  
 
 
 Registratienummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
De heer J.N.J. Appelman (CDA), mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (SP), de heer J. L. 
Boogerd (SGP), de heer R.P.G. Bosma (VVD), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan 
(PVV), de heer W. Boutkan (PVV), de heer A. Gijsberts (VVD), mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer 
H.J. Hofstra (ChristenUnie), de heer W. de Jager (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 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 C.J. Schotman (CDA), de heer J. van Slooten (CDA), mevrouw M. 
Smeels-Zechner (VVD), de heer J.N. Simonse (SGP), de heer R.J. Siepel (Christenunie), mevrouw J. 
Staalman (GroenLinks), de heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Rötscheid (D66), 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  

 

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 E.G. Boshuijzen (50PLUS) 

 

 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS). 

 

 Vaststellen agenda 2.

  Naar aanleiding van het technisch vooroverleg van heden wordt agendapunt 
8a (zienswijze begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) alsnog een hamerstuk en 
geagendeerd als agendapunt 7c. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

 Mededelingen 3.

 De voorzitter roept op goede nota te nemen van de mail met het 

vergaderschema tot aan het reces.  

 De voorzitter wijst op de bijzondere Statenvergadering voor de Eerste 

Kamerverkiezingen op 26 mei aanstaande  die om 14:30 uur aanvangt. 

Over de procedure zal op 11 mei schriftelijk nadere informatie worden verstrekt.  

Er wordt alvast aandacht gevraagd voor het inleveren van evt. machtigingen. Het 

verzoek is om die op 20 mei bij de griffie in te leveren. Een format voor een 

dergelijke machtiging wordt verstrekt bij de nader te ontvangen informatie op 11 

mei. 
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 Vragenhalfuurtje 4.

 N.v.t. 

 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 29 april 2015 5.

Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. De heer 

Wout Janssen verzoekt het antwoord van het College op ingekomen stuk nummer 

55 te ontvangen. De voorzitter zegt dit toe. 

 

 Vaststellen besluitenlijsten van 25 en  26 maart 2015 6.

Besluit De besluitenlijsten van Provinciale Staten van 25 en 26 maart 2015 wordt 

conform vastgesteld. 

 

 Hamerstukken 7.

 Onderwerpen welke tijdens de commissievergaderingen zijn besproken en 

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

a. Gunning accountantsdiensten 2015-2018 

 

Ontwerp-besluit 1. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC), statutair gevestigd te 

Amsterdam, met ingang van 1 juni 2015, onder voorbehoud van zorgvuldige 

afronding van de gunningsprocedure, aan te wijzen als accountant van de 

provincie Flevoland zoals bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet, 

uitgaande van een contract voor de wettelijk verplichte accountantscontrole 

voor de boekjaren 2015 tot en met 2018, met een verlengingsoptie voor nog 

eens 2 x 1 jaar; 

2. De inschrijvers op de hoogte stellen van dit door Provinciale Staten genomen 

besluit. 

Besluit conform. 

b. Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Flevoland 2016 

Ontwerp-besluit 1. de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016  vast te 
stellen. 

2. Gedeputeerde staten te mandateren om deze verordening en de daarbij 
behorende index te wijzigen wanneer: 
a. in interprovinciaal verband is afgesproken dat deze wijzigingen 
noodzakelijk zijn en 
b. het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. 

Besluit Conform. 

c. Zienswijze begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  

Ontwerp-besluit 1. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2015 
2. Wel een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2016 

Besluit Conform. 

 

 Sluiting 8.

 De voorzitter sluit de vergadering om  19.36 uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  

Statengriffier, voorzitter, 
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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/

