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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer M.A. Rijsberman (D66) en
de heer R.P.G: Bosma (VVD). De heer Sloot (PvdA), de heer Kok (PVV) en
gedeputeerde Witteman hebben aangegeven later aanwezig te zullen zijn.

2.

Vaststellen agenda
• De fractie van de PvdA heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen
stellen over Berechja college, deze worden als agendapunt 4 behandeld.
• Een deel van de agenda vanavond zal op voorstel van het presidium in
beslotenheid worden afgehandeld.
De agenda wordt conform dit voorstel vastgesteld.
Besluit
3.

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat vandaag de nieuwsbrief (StatenFlitsen) is verzonden,
met daarin nieuws van onder meer het presidium en de griffie.

4. Vragenhalfuurtje
PvdA
Berechja College, vragen gesteld door mevrouw Azarkan.
Beantwoording
Portefeuillehouder Appelman
Toezegging
De gedeputeerde zegt n.a.v. vragen van de PvdA toe dat het streven is om eind
januari aan PS een analyse te sturen gelijktijdig met een voorstel tot
besluitvorming.
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5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 17 december 2014
Besluit
De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
6. Vaststellen besluitenlijsten van 12 november 26 november 2014
Besluit
De besluitenlijsten van Provinciale Staten van 12 november en 26 november
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.
Ontwerp-besluit

Afromen reserves fractievergoedingen
Provinciale Staten, gelezen het voorstel van het Presidium van 17 december
2014, nummer 1665910, besluiten:
De Statengriffie te verzoeken jaarlijks over te gaan tot het afromen van de
reserveposities fractievergoedingen;
Als ijkmoment voor bepaling van de reservepositie, t.b.v. het jaarlijks afromen,
de start van de huidige statenperiode te hanteren (2011), waardoor de
reservepositie van de fracties op 1 januari 2012 wordt gedefinieerd als de
reserve van de fractievergoeding die tussen 9 maart 2011 en 1 januari 2012 aan
de fracties is verstrekt;
Te bepalen dat bij het afromen van de reserves fractievergoedingen aan het
einde van de statenperiode, het begrip ‘reserve’ zoals vermeld in de verordening
fractievergoedingen (artikel 7 lid 4) , betrekking heeft op de fractiereserve
opgebouwd vanaf de aanvang van de vorige statenperiode (7 maart 2007), zodat
deze eindafrekening daadwerkelijk resulteert in een reservepositie die voor wat
betreft de provinciale middelen over genoemde periode nihil is.
Het begrip ‘reservepositie’ uitsluitend betrekking te laten hebben op reserves
die uit provinciale middelen ten bate van de fractieondersteuning zijn
opgebouwd;

b.
Ontwerp-besluit

Voorstel af te voeren moties
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Presidium van 1
december 2014, nummer 1677182, besluiten:
1. De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst af te voeren moties, met de
nummers 7, 56, 75, 78, 80 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van
moties af te voeren.

c.
Ontwerp-besluit

Vaststellen offerteaanvraag Accountantsdiensten 2015-2018
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 11 november 2014, nummer 1664029, besluiten:
1. De Offerteaanvraag Accountantsdiensten 2015-2018, met daarin opgenomen
het Programma van Eisen zoals bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening
Provincie Flevoland 2012, vast te stellen.

Besluit

De vergadering stemt ermee in de genoemde hamerstukken conform af te doen.

8.

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
N.v.t.
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9. Bespreekstukken
a.
OV-visie
Ontwerp-besluit 1. In te stemmen met de reactienota OV-visie
2. De Visie Openbaar Vervoer Flevoland; 2014 -2024 vast te stellen met daarin
inbegrepen de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen
Amendement A
Dictum
Amendement A

Besluit
Amendement A

Besturen buurtbussen door ‘vrijwilligers’
De tekst van beslispunt:
2. De Visie Openbaar Vervoer Flevoland 2014-2024 vast te stellen met daarin
inbegrepen de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen
Te vervangen door:
2, De Visie Openbaar Vervoer Flevoland 2014-2024 vast te stellen met daarin
inbegrepen de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en ‘buurtbussen met
vrijwilligers’ te vervangen door ‘inzetten van kleinere bussen met chauffeurs in
opleiding bij de concessiehouder’.
Ingetrokken

Toezegging

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat in het implementatieplan OV visie aandacht
zal worden geschonken aan vrijwilligers/chauffeurs in opleiding zonder dat dat
leidt tot verdringing van bestaande werkgelegenheid.

Besluit

Aangenomen met algemene stemmen.

b.
Ontwerp-besluit

Nieuwe Natuur
1. Kennis te nemen van:
a. de 33 ingediende projectvoorstellen Nieuwe Natuur;
b. het advies van de commissie Verdaas over de ingediende
projectvoorstellen Nieuwe Natuur met in achtneming van de volgende
adviezen:
het betrekken van het kwaliteitsaspect landschap bij het vervolgproces;
het instellen van een gebiedscorporatie om de samenhang tussen de
individuele projectvoorstellen te borgen
c. de huidige stand van zaken van de voor het programma beschikbare
middelen zoals opgenomen in bijlage C en D, bestaande uit de volgende
componenten:
vrij beschikbaar deel resterende middelen € 33,9 miljoen;
reeds ontvangen pachtinkomsten t/m 2014 (na aftrek van kosten);
nog beschikbare compensatiegelden van derden;
beschikbare grondposities voormalig Oostvaarderswold (na aftrek
boekwaarde grond); deels in eigendom van de provincie en deels in
eigendom van Staatsbosbeheer en stichting het Flevo-Landschap.
2.

De rangorde van de 33 projectvoorstellen vast te stellen op basis van een
inhoudelijke beoordeling op de meetlat met als resultaat de rangorde
zoals opgenomen in bijlage A.

3.

De conclusies van het advies van de commissie Verdaas over te nemen
waarbij ten aanzien van:
het kwaliteitsaspect landschap onderdeel te laten zijn van het
planologisch traject;
om het borgen van de samenhang tussen de individuele projectvoorstellen
een nader voorstel af te wachten van Gedeputeerde Staten.

4.
-

In te stemmen met het voorstel voor toewijzing van de projectvoorstellen
zoals opgenomen in bijlage B:
Geheel of gedeeltelijk te honoreren: projectvoorstel 1, 3, 6 (deels), 8
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-

5.
6.
-

-

-

7.
a.
b.
c.

(deels), 9, 10, 12 (grotendeels), 12A (voor één beperkt onderdeel), 15,
15A (kleinere variant), 15B, 15C (deels, als onderdeel van 15), 15D, 15E,
16, 16A (als onderneming binnen 16), 17 (kleinere variant), 17A, 18
(kleinere variant i.c.m. 17), 19 (kleinere variant i.c.m. 17), 21, 22;
Op de reservebank te plaatsen: achtereenvolgens projectvoorstel 13, 7 en
2;
Het oordeel over de projectvoorstellen 8A en 8B als onderdeel van
projectvoorstel 8 over te laten aan de gemeente Dronten;
Niet te honoreren: projectvoorstel 4 (ondersteuning bij grondtransacties),
5, 11, 14 (ondersteuning bij verkennen subsidiemogelijkheden), 20
(ondersteuning bij verkennen subsidiemogelijkheden), 21A (ondersteuning
bij grondtransacties).
Vast te stellen dat hiermee de natuurcompensatieverplichtingen ingevuld
worden, namelijk binnen de projectvoorstellen 12, 15, 16, 17.
De 22e begrotingswijziging 2014 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage
E, waarmee:
Het in de begroting 2014 opgenomen budget inzake schadeclaims
afwikkeling Oostvaarderswold met € 1.700.000 af te ramen ten gunste van
de reserve Nieuwe Natuur. Binnen de reserve Nieuwe Natuur wordt €
850.000 geoormerkt voor het resterende risico op schadeclaims.
De pachtinkomsten en -kosten 2015 die voortvloeien uit het vastgestelde
rentemeesterplan worden geraamd en het overschot ad. € 372.500
beschikbaar wordt gesteld voor de te verwachten proceskosten voor de
uitwerking van de gehonoreerde projecten;
Vanuit de reserve Nieuwe Natuur voor 2015 een startbedrag van €
3.000.000 beschikbaar te stellen voor het aangaan van verplichten bij het
sluiten van realisatieovereenkomsten van de gehonoreerde projecten.
Een bestuursopdracht vast te stellen waarbij Gedeputeerde Staten worden
gevraagd:
de aanpassing van provinciaal beleid en relevante verordeningen voor te
bereiden en deze ter besluitvorming voor te leggen;
het toewijzingsvoorstel medio 2015 uit te werken en afspraken met de
projectindieners vast te leggen in realisatieovereenkomsten;
Provinciale Staten met een halfjaarlijkse rapportage te voorzien van de
voortgang van de projecten en afwikkeling van de verplichtingen, te
starten in juni 2015.

8.

In te stemmen met het beëindigen van het tijdelijke moratorium op
grondtransacties in het gebied Oostvaarderswold waarmee Gedeputeerde
Staten de handelingsvrijheid krijgt om de verworven gronden in te zetten
voor de realisatie van de gehonoreerde projectvoorstellen met in
achtneming van het tijdelijk beheer aan de hand van het reeds door het
college vastgestelde rentmeesterplan 2015;

9.

Gedeputeerde Staten te mandateren om financiële verplichtingen aan te
gaan in de vorm van realisatieovereenkomsten inzake projectvoorstellen
die binnen de hiervoor gestelde kaders (toegekende bedragen per project)
tot uitvoer gebracht kunnen worden en financiële verplichtingen aan te
gaan tot het maximum van de bij beslispunt 6 reeds beschikbaar gestelde
budget van € 3 miljoen. Indien de kosten van een project lager uitpakken
wordt de kostenbesparing toegevoegd aan de algemene buffer van het
programma, uitzondering hierop vormt de grondverwerving voor het
project Noorderwold/Eemvallei.
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Amendement B
Dictum
Amendement B

Nieuwe Natuur
Bestaande beslispunt 4:
‘4. In te stemmen met het voorstel voor toewijzing van de projectvoorstellen
zoals opgenomen in bijlage B:
Geheel of gedeeltelijk te honoreren: projectvoorstel 1, 3, 6 (deels), 8 (deels), 9,
10, 12 (grotendeels), 12A (voor één beperkt onderdeel), 15, 15A (kleinere
variant), 15B, 15C (deels, als onderdeel van 15), 15D, 15E, 16, 16A (als
onderneming binnen 16), 17 (kleinere variant), 17A, 18 (kleinere variant i.c.m.
17), 19 (kleinere variant i.c.m. 17), 21, 22;
Op de reservebank te plaatsen: achtereenvolgens projectvoorstel 13, 7 en 2;
Het oordeel over de projectvoorstellen 8A en 8B als onderdeel van
projectvoorstel 8 over te laten aan de gemeente Dronten;
Niet te honoreren: projectvoorstel 4 (ondersteuning bij grondtransacties), 5, 11,
14 (ondersteuning bij verkennen subsidiemogelijkheden), 20 (ondersteuning bij
verkennen subsidiemogelijkheden), 21A (ondersteuning bij grondtransacties).’
Te wijzigen in beslispunt 4 a tot en met 4gg:
‘4a.
Geheel te honoreren projectvoorstel 1 Urkerveld
4b
Op de reservebank te plaatsen: projectvoorstel 2 Kuinderbos
4c
Geheel te honoreren projectvoorstel 3 Nieuwe Natuur bij Schokland
4d
Niet te honoreren projectvoorstel 4 (ondersteuning bij grondtransacties)
Noordwest Schokland
Niet te honoreren projectvoorstel 5 Landgoed Wellerwaard
4e
4f
Deels te honoreren projectvoorstel 6 Ruimte en Lucht voor Natuur
4g
Op de reservebank te plaatsen: projectvoorstel 7 Winst voor weidevogels
en wintergasten
4h
Deels te honoreren projectvoorstel 8 Oostkant Dronten
4i
Het oordeel over de projectvoorstel 8A Landgoed Vossemeer onderdeel
van projectvoorstel 8 over te laten aan de gemeente Dronten
4j
Het oordeel over de projectvoorstel 8B Landgoed Wildrijck als onderdeel
van projectvoorstel 8 over te laten aan de gemeente Dronten
4k
Geheel te honoreren projectvoorstel 9 Natuur op G38
4l
Geheel te honoreren projectvoorstel 10 Swifterpark
4m
Niet te honoreren projectvoorstel 11 Natuur in bedrijf
4n
Grotendeels te honoreren projectvoorstel 12 Oostvaardersplassengebied
4o
Voor één beperkt onderdeel projectvoorstel 12 A Oostvaardersplassen
4p
Op de reservebank te plaatsen: projectvoorstel 13 Airport Garden City
4q
Niet te honoreren projectvoorstel 14 Het eetbare doolhof (ondersteuning
bij verkennen subsidiemogelijkheden)
4r
Geheel te honoreren: projectvoorstel 15 De Eemvallei
4s
Geheel te honoreren: projectvoorstel 15 A Voedselbossen (kleinere
variant)
4t
Geheel te honoreren: projectvoorstel 15 B De Speelwildernis
4u
Geheel te honoreren: projectvoorstel 15 C Schollevaarweg (deels als
onderdeel van 15)
4v
Geheel te honoreren: projectvoorstel 15 D Luierpark
4w
Geheel te honoreren: projectvoorstel 15 E Het Kroonbos
4x
Geheel te honoreren: projectvoorstel 16 De Kop op het Horsterbos
4y
Geheel te honoreren: projectvoorstel 16A Geitenboerderij met
restaurant (als onderneming binnen 16)
4z
Geheel te honoreren: projectvoorstel 17 Noorderwold – Eemvallei
(kleinere variant)
4aa
Geheel te honoreren: projectvoorstel 17A Een vierkante meter natuur
4bb
Geheel te honoreren: projectvoorstel 18 Pioniernatuur Flevoland
(kleinere variant i.c.m. 17)
4cc
Geheel te honoreren: projectvoorstel 19 Natuurboerderij Vliervelden
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(kleinere variant i.c.m. 17),
Niet te honoreren projectvoorstel 20 De Grote Trap (ondersteuning bij
verkennen subsidiemogelijkheden)
4ee
Geheel te honoreren: projectvoorstel 21 Harderbos en Harderbroek
verbonden
4ff
Niet te honoreren: projectvoorstel 21a Kavel van de Westerengh
(ondersteuning bij grondtransacties)
4gg
Geheel te honoreren: projectvoorstel 22 Gouden randen langs de
Pampushout’
Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen.
4dd

Besluit
Amendement B
Amendement C
Dictum
Amendement C

Besluit
Amendement C

Nieuwe Natuur
1. Bij het eerste aandachtsstreepje (de geheel of gedeeltelijk te honoreren
projecten) de projecten 9 en 10 verwijderen;
2. Bij het vierde aandachtsstreepje (de niet te honoreren projecten) de
projecten 9 en 10 toevoegen.
Verworpen met 13 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

Besluit voorstel
(exclusief
amendementen,
nu deze zijn
verworpen)

Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Door de volgende fracties is een stemverklaring afgelegd: PVV (tegen) en GL
(voor).

Motie 1

Toewijzingsvoorstel 33 projecten Nieuwe Natuur

Dictum Motie 1

Nieuwe natuur:
Verzoeken het college:
- De regierol op de programmasturing van Nieuwe Natuur in het vervolgproces
voort te zetten;
- Vanuit deze rol invulling te geven aan de uitwerkingskaders en toe te zien dat
deze zijn geborgd, voordat wordt overgegaan to het sluiten van overeenkomsten;
- Een platform Nieuwe Natuur in te richten om de dynamiek in het programma in
te faciliteren. Daarbij in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, de
reservelijst daarbij te betrekken en eventueel te verruimen.
Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Door de fractie van de PVV (tegen) is een stemverklaring afgelegd.

Besluit Motie 1

Motie 2
Dictum Motie 2

Nieuwe Natuur Schokland
Verzoeken het college:
- Indien gelden onbenut blijven in het programma Nieuwe Natuur, doordat
projecten goedkoper uitvallen dan geraamd, dan wel omdat projecten
stopgezet worden, deze gelden te gebruiken om het tekort op het
projectvoorstel Schokland te verminderen.
- Indien geen gelden overblijven uit het Programma Nieuwe Natuur, op
zoek te gaan naar andere financiële middelen om het tekort op het
projectvoorstel Nieuwe Natuur bij Schokland te verminderen.

Besluit Motie 2

Ingetrokken

Motie 3
Dictum Motie 3

Nieuw Natuur
Verzoeken het college:
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-

Besluit Motie 3

De aanleg en inrichting van een recreatieve fietsroute tussen de
bestaande fietsbrug over de A6 en het Horsterwold uit te werken;
- Hiervoor een passende dekking aan te geven binnen één van de
programma’s of de daartoe voor in aanmerking komende reserves en
voorzieningen
- Een voorstel tot realisatie en dekking aan de Provinciale Staten voor te
leggen uiterlijk in februari 2015.
Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Toezegging

Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de werelderfgoedstatus van Schokland niet
in gevaar komt. De staten kunnen dit blijven volgen in de voortgangsrapportages
waarin aandacht zal worden geschonken aan de nieuwe ontwikkelingen.

Besluit

Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Door de fracties van de PVV (tegen) en GroenLinks (voor) is een stemverklaring
afgelegd.

c.

Flevokust
C1) Vaststelling Inpassingsplannen (openbaar)

Ontwerp-besluit

1.Inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de reacties op de (ontwerp)
inpassingsplannen en MER en ambtshalve constateringen:
1a. Constateren dat, gelet op het feit dat Flevokust is vermeld in bijlage II van
de Crisis- en herstelwet, de procedurele bepalingen als bedoeld in afdeling 2
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn.
1b. De ontvangen zienswijzen in behandeling te nemen, met uitzondering van:
- de zienswijzen van adressanten onder de nummers 1, 6, 10, 11, 16 en 17
voor zover deze betrekking hebben op het (ontwerp)besluit tot vaststelling
van hogere grenswaarden industrielawaai (Wet geluidhinder), omdat daarvoor
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad het
bevoegde gezag is en
- de zienswijzen van adressanten onder de nummers 4, 11 en 18 voor zover
deze betrekking hebben op het (ontwerp)exploitatieplan omdat adressanten
niet zijn aan te merken als belanghebbenden bij het exploitatieplan.
1c.Vast te stellen de bijgevoegde ‘Nota van beantwoording’ en de daaruit
volgende ‘Lijst van wijzigingen’.
2. Inzake het MER dat aan de inpassingsplannen ten grondslag ligt:
2. Vast te stellen het MER inclusief de aanvullingen.
3.Inzake het vaststellen van het inpassingsplan voor de havenontwikkeling:
3a. Geen exploitatieplan voor het inpassingsplan ‘Flevokust–Havenontwikkeling
te Lelystad’ vast te stellen.
3b. Het inpassingsplan ‘Flevokust–Havenontwikkeling te Lelystad’, met in acht
name van de wijzigingen die in de bijgevoegde ‘Lijst van wijzigingen’ staan
vermeld, gewijzigd vast te stellen.
3c. Te bepalen dat de gemeenteraad van Lelystad tot 10 jaar na de vaststelling
van het inpassingsplan ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ geen
bestemmingsplannen kan vaststellen voor de gronden waarop dit
inpassingsplan betrekking heeft.
4.Inzake het vaststellen van het inpassingsplan voor de geluidzone:
4a. Het inpassingsplan ‘Partiële herziening Flevokust–Geluidzone te Lelystad’,
met in acht name van de wijzigingen die in de bijgevoegde ‘Lijst van
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Besluit

wijzigingen’ staan vermeld, gewijzigd vast te stellen.
4b. Te bepalen dat de gemeenteraad van Lelystad tot op 1 dag na de vaststelling
van het inpassingsplan ‘Partiële herziening Flevokust–Geluidzone te Lelystad’
geen bestemmingsplannen kan vaststellen voor de gronden waarop dit
inpassingsplan betrekking heeft.
Aangenomen met algemene stemmen.

Motie 4
Dictum Motie 4

Wifi-capaciteit / Flevokust
Verzoeken het college:
Bij de eerstkomende Statenvergadering voldoende wifi capaciteit beschikbaar te
hebben daarbij uitgaande van twee wifi apparaten per Statenlid en een volle
tribune.

Besluit Motie 4

Aangenomen met algemene stemmen.

Motie 5
Dictum Motie 5

Flevokust
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
- In de gesprekken met het college van B&W van Lelystad bovengenoemd
standpunt van Provinciale Staten uit te dragen
- Een afschrift van deze motie ter kennisname aan de gemeenteraad te
zenden.
Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen.

Besluit Motie 5

Motie 6
Dictum Motie 6

Nulmeting en monitoring landbouwgebied
Verzoeken het college:
Door een onafhankelijke partij een nulmeting en monitoring van grond, water en
lucht uit te laten voeren in het nabij gelegen biologische landbouwgebied.

Besluit Motie 6

Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen.

Toezegging

NVT

Ontwerp-besluit

C2) Flevokust investeringsbesluit
In beslotenheid besproken, waarbij is aangegeven dat het uit de bespreking
voortkomende besluit, na bespreking openbaar is.
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde
Staten van 25 november 2014, nummer 1667182, besluiten:
1. Te besluiten de buitendijkse overslaghaven Flevokust te realiseren ter
versterking van de regionale economie;
2. De volgende randvoorwaarden vast te stellen om tot gunning van de
ontwikkeling van Flevokust over te kunnen gaan:
a. juridisch bindende overeenkomst ten aanzien van de Beter
Benutten subsidie ad € 7.400.000,- met het ministerie van IenM;
b. juridisch bindende overeenkomst met de terminalexploitant voor
de exploitatie van de overslagterminal;
3. Het investeringskrediet “Realisatie overslaghaven Flevokust” te verhogen
ten behoeve van de verdere planvoorbereiding en de realisatie van de
buitendijkse overslaghaven Flevokust tot een totaalbedrag zoals
opgenomen in de geheime bijlage ‘Geheim - bedragen behorend bij
beslispunt 3 Statenvoorstel Investeringsbesluit buitendijkse
overslaghaven Flevokust’ welke onderdeel vormt van dit besluit;
a. waarbij het krediet wordt afgesloten indien het project niet
wordt gerealiseerd en de tot dan gemaakte kosten worden
gedekt uit de algemene reserve;
4. In te stemmen met het instellen van een projectreserve Flevokust en
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deze als gedelegeerde reserve aan te merken;
5. De 4de begrotingswijziging 2015 vast te stellen en daarmee:
a. vanuit de reserve “vervangende projecten Zuiderzeelijn (reserve
ZZL)” een bedrag van € 5 miljoen over te hevelen naar de
reserve Flevokust ten behoeve van de dekking van de
onrendabele top van Flevokust;
b. de kapitaallasten met betrekking tot het krediet Flevokust op te
nemen in de begroting;
6. In te stemmen met het toepassen van een interne rekenrente van 2,5%
voor het project Flevokust;
7. De risicoreservering in het weerstandsvermogen voor het project
Flevokust te verhogen tot een totaalbedrag van € 3,23 miljoen;
8. De ‘Bijlage 1: ‘Geheim - bedragen behorend bij beslispunt 3
Statenvoorstel Investeringsbesluit buitendijkse overslaghaven Flevokust’,
‘Bijlage 2: Toelichting exploitatie en ‘Bijlage 3: Exploitatie buitendijkse
overslaghaven Flevokust’ geheim te verklaren.
Toezegging
Besluit

NVT
Provinciale Staten heeft ingestemd met alle beslispunten.
De uitslag van de stemming is opgenomen in het separate verslag van het
besloten deel. Opgemerkt wordt dat de heer Kramer (VVD) voordat tot stemming
is overgegaan, de vergadering heeft verlaten zodat hij zich van stemming kon
onthouden.

d.
Ontwerp-besluit

Besluiten inzake Randstedelijke Rekenkamer
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de
adviescommissie herbenoeming van het lid/directeur van de Randstedelijke
Rekenkamer van 4 december 2014, nummer. 1686153, besluiten:
1. De Gemeenschappelijke Regeling van de Randstedelijke Rekenkamer te
wijzigen
2. De Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer vast te
stellen
3. Over te gaan tot herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
4. Een bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer te ontwikkelen.

Toezegging
Besluit

NVT
Provinciale Staten heeft ingestemd met alle beslispunten.
De uitslag van de stemming is opgenomen in het separate verslag van het
besloten deel.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:00 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/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/.

