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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), 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), 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 I.B. Joosse (PVV), 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 H. van Ravenzwaaij (SP), 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), 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 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: 

Mevrouw S. Verbeek (SP), De heren W. Boutkan (PVV) en A. Gijsberts (VVD) 

 

 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

 

 Vaststellen agenda 2.

  Er zijn geen mondelinge vagen aangemeld, waarmee agendapunt 8 komt te 
vervallen. 

 Er zijn vier interpellatiedebatten aangevraagd en als agendapunten 
toegevoegd aan de agenda.  

 De fractie van  50PLUS  kondigt aan een motie vreemd aan de orde van de dag 
te willen indienen met als onderwerp ‘lijst mandaat en delegatie’. 

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 

 

 Mededelingen 3.

 De voorzitter doet een mededeling naar aanleiding van de in de vorige 

Statenvergadering door de heer Jansen (PVV) aan de orde gestelde mogelijke 

belangenverstrengelingen ten aanzien van het dossier Floriade. De voorzitter 

geeft aan dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de loco-commissaris en de 

provinciesecretaris en dat daarop een onderzoek is gedaan.  

Uit dit onderzoek is gebleken dat geen sprake is van belangenverstrengeling. 
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Provinciale Staten hebben in week 26 en 34 van het college mededelingen 

ontvangen waarop door het college geheimhouding is gelegd.  

De eerste betreft een mededeling van gedeputeerde Appelman zoals vermeld op 

de LIS van week 26, HB 1763294. 

De geheimhouding is opgelegd in verband met het zakelijk belang van de 

provincie bij een grondaankoop die nog moet worden afgewikkeld. Hierbij zijn 

een aantal pachters betrokken. Het is de bedoeling van het college hen via 

ordentelijk wijze in kennis stellen van de veranderende verhoudingen tussen 

pachter en verpachter. Tot die tijd dienen de onderliggende stukken geheim te 

blijven. 

 

De tweede betreft een mededeling van gedeputeerde Stuivenberg ten aanzien 

van de ‘zevende wijziging subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 

Flevoland 2010’ (zoals vermeld op de LIS van week 34, HB 1775064)  

De wijziging zelf is niet geheim, en gepubliceerd, de nota met de onderbouwing 

van de wijziging is wel geheim wegens het financiële belang van de provincie, 

kan worden opgeheven als alle onderliggende subsidietrajecten zijn afgehandeld. 

De termijn is op voorhand niet te bepalen. 

 

Provinciale Staten is gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen, conform 

artikel 50 lid 2 van het Reglement van Orde. 

Besluit De mededeling van de voorzitter wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Provinciale Staten hebben de door het college opgelegde geheimhouding 

bekrachtigd. 

 

 

 Interpellatiedebat op verzoek van de fractie VVD t.a.v. Rechtbank Lelystad 4.

Vraagstelling De fractie van de VVD heeft conform artikel 21 van het Reglement van Orde de 

volgende vragen ingediend bij de Voorzitter. 

1) Zijn er na 3 september al vervolggesprekken geweest of ingepland met de 

    Raad/ President van de Rechtbank / Kabinet n.a.v. het uitstel van 

    besluitvorming tot 28 september a.s.? en wat zijn de resultaten tot op heden? 

2) Liggen er ook daadwerkelijk schriftelijke toezeggingen (via bijv. 

    briefwisselingen) over toezeggingen van Kabinet of President van rechtbank 

    aan U en/of de burgemeester van Lelystad? 

3) Kunt U de principiële staatsrechtelijke positie uit uw brief (6e alinea) nader 

    toelichten? 

4) Wat is de stand van zaken m.b.t het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf over 

    leegstand compensatie? 

5) Wat heeft en wat gaat het College van GS nog doen om het voorgenomen  

    besluit terug te draaien? 

6) Trekt U daarmee samen op met gemeente Lelystad  en eventueel andere 

    provincies? 

Toezegging De heer Verbeek zegt namens gedeputeerde Lodders toe dat in november een 

mededeling volgt aan provinciale Staten met betrekking tot de stand van zaken 

Rijksvastgoed. 

De heer Verbeek zegt toe dat het verslag van het overleg met de Raad voor de 

Rechtspraak dat op drie september heeft plaatsgevonden, na accordering door de 

Raad voor de Rechtspraak wordt toegezonden. 

 

 

 Interpellatiedebat op verzoek van de fractie PVV t.a.v. passage Dronten 5.

Vraagstelling De fractie van de PVV heeft conform artikel 21 van het Reglement van Orde de 

volgende vragen ingediend bij de Voorzitter. 

1) Vindt de gedeputeerde dat er rond dit dossier een foutje is gemaakt of dat er 

    simpelweg is geblunderd en kan de gedeputeerde toelichten waarom hij deze 
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    mening is toegedaan? 

2) Was dit vermijdbaar geweest door een betere voorbereiding en hoe gaat u in 

    de toekomst waarborgen dat dit soort missers niet meer plaatsvindt? 

3) De gedeputeerde heeft aangegeven dat er nu is gekozen voor de goedkopere 

    variant inclusief minimaal een jaar vertraging, maar toch is er een extra 

    budget nodig van minimaal €4 miljoen. Is de gedeputeerde het met de PVV 

    eens dat dit besluit voor extra budget en een jaar vertraging langs PS moet 

    omdat PS in het verleden heeft ingestemd met een ander bedrag en tijdpad? 

4) In het verlengde hiervan, komt er ook een economische doorrekening van de 

    vertraging van een jaar en de heeft de voorgestelde variant gevolgen voor de 

    langere termijn i.v.m. vervanging in de toekomst? 

5) Wat is (zijn) het (de) alternatief (ven) en welke kosten zijn daarmee gemoeid? 

Toezegging - 

 

 Interpellatiedebat op verzoek van de fractie PVV t.a.v. ‘uitbreiding van het aantal 6.

asielzoekers in Flevoland’ 

Vraagstelling De fractie van de PVV heeft conform artikel 21 van het Reglement van Orde de 
volgende vragen ingediend bij de Voorzitter. 
1) Waarom moeten we gelukszoekers opvangen die voornamelijk om economische 
    redenen naar Nederland komen? 
2) Wat is de toegevoegde waarde voor Flevoland van veelal jonge mannen die 
    hierheen komen, terwijl Flevoland al de hoogste procentuele werkeloosheid  
    van Nederland heeft? 
3) Wat gaat het college doen om te voorkomen dat jihadisten zich vestigen in de 
    polder? 
4) Gaat u richting Den Haag een bericht doen uitgaan waarin u aangeeft dat 
    Flevoland 0 nieuwe gelukszoekers wil opnemen? 

Toezegging - 

 

 Interpellatiedebat op verzoek van de fractie Senioren+Flevoland  t.a.v. ‘saldering van 7.

opbrengst van zonne-energie van particulieren’ 

Vraagstelling De fractie van Senioren+Flevoland heeft conform artikel 21 van het Reglement 
van Orde de volgende vragen ingediend bij de Voorzitter. 

1) Is het College op de hoogte van het voornemen van de Europese Commissie het 

    door o.a. de NUON toegepaste beleid bij huishoudens waar zonne-energie is 

    geïnstalleerd waarin opbrengst en verbruik pas na saldering worden verrekend 

    te beëindigen? 

2) Bent u ervan op de hoogte dat dit systeem aantoonbaar tot (veel) lagere 

    kosten voor deze verbruikers heeft geleid en dat het verdwijnen hiervan zeer 

    nadelig voor de gebruikers uit kan werken. 

3. Bent u voornemens al dan niet in samenwerking met andere Provincies en de 

    Randstedelijke vertegenwoordiging in Brussel uw invloed aan te wenden de 

    hier genoemde ontwikkeling te stoppen? 

Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat de commissie wordt geïnformeerd 

middels een mededeling over de gezamenlijke standpuntbepaling in IPO verband 

over zonne-energie, in het bijzonder de standpuntbepaling van de Europese 

Commissie over de evt. beëindiging van de salderingssystematiek voor 

(klein)verbruikers. 

 

 

 Vragenhalfuurtje 8.

 Er zijn geen vragen ingediend. 

 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 23 september 2015 9.

Besluit Naar aanleiding van de Lijst Ingekomen Stukken heeft de fractie 50PLUS drie 

vragen over mededeling 19 (week 34) ‘Vertraging publicatie bestek Regiotaxi’.  
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De fractie geeft hierbij aan dat uit de mededeling is af te leiden dat de deadline 

niet gehaald wordt, in de mededeling werd nog gesproken over augustus, het is 

inmiddels oktober. 

De vragen: 

-Waar bestaat het verschil inzicht uit met betrekking tot financiën, inhoud en 

 proces tussen provincie en gemeente; 

-Wat is de uiterlijke deadline publicatie bestek aanbesteding  op tendernet om 

 verlenging huidige contract te voorkomen; 

-welke extra inspanningen gaat het college hierop ondernemen 

-wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie indien het bestaande contract 

 verlengd wordt. 

 

De voorzitter concludeert dat deze vragen het beste schriftelijk kunnen worden 

afgedaan. De vragen worde hiertoe door tussenkomst van de griffie doorgeleid 

aan de portefeuillehouder de heer Stuivenberg. 
 
Naar aanleiding van de Lijst Ingekomen Stukken heeft de fractie 
Senioren+Flevoland een vraag over mededeling 22 (week 34) ‘Dienstregeling 
2017-2020’.  De vragen van de heer Boshuijzen: 
a) is de positie van de intercity Almere Buiten onzeker; en 
b) kan de IC verbinding als onderdeel van de dienstregeling 2016-2020 in 
    beeldvorming worden besproken? 

worden via de griffie doorgegeven aan gedeputeerde Stuivenberg om in 

samenspraak met de agendacommissie tot agendering te doen leiden.  

 

De Lijst van Ingekomen Stukken wordt overigens conform voorstel vastgesteld. 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst van 1 juli 2015 10.

Besluit De besluitenlijst van Provinciale Staten van 1 juli 2015 wordt conform 

vastgesteld. 

 

 Benoemingen en beëdigingen 11.

a. Benoemingen Statenleden, burgerleden, commissieleden  

Ontwerp-besluit 1. De heer van der Avoird namens de fractie Partij voor de Dieren 

achtereenvolgens : 

a) te benoemen tot burgerlid vanaf 30 september - 21 oktober 

b) te besluiten tot toelating als statenlid vanaf 21 oktober– 10 februari 2016 

c) na afloop van welke periode (derhalve na 10 februari 2016) de heer van der 

    Avoird van rechtswege wederom burgerlid namens de partij voor de Dieren 

    zal zijn.  

d) waarbij de formalisering  van deze besluiten afhankelijk wordt gemaakt 

    van de latere ontvangst van de stukken van het centraal stembureau en de 

    verklaring van de commissie geloofsbrieven.  

 

2. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli jl. voor de 

fractie van de Partij voor de Dieren  te wijzigen en te doen luiden:  

a. Verlofperiode van mevrouw M. Bax (10 juni – 30 september 2015): 

Commissie Ruimte: de heer A. van der Avoird  

Commissie Bestuur: mevrouw L. Vestering  

Commissie Economie: de heer A. van der Avoird 

Commissie Duurzaamheid: mevrouw L. Vestering. 

b. Verlofperiode van mevrouw L. Vestering (21 oktober–10 februari 2016): 

Commissie Ruimte: mevrouw M. Bax 

Commissie Bestuur: de heer A. van der Avoird 

Commissie Economie: de heer A. van der Avoird  
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Commissie Duurzaamheid: mevrouw M. Bax. 

c.  Reguliere bezetting voor de periode 30 september- 21 oktober 2015 en na 

10 februari 2016:  

Commissie Ruimte: mevrouw M. Bax  

Commissie Bestuur: de heer A. van der Avoird  

Commissie Economie: de heer A. van der Avoird  

Commissie Duurzaamheid: mevrouw L. Vestering. 

 

3. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli jl. voor de 

fractie van de PvdA te wijzigen en te doen luiden: Commissie Ruimte: de 

heer M. Wiegertjes. 

 

4. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli jl. voor de 

fractie van het CDA te wijzigen en te doen luiden:  

Commissie Duurzaamheid: mevrouw M. Luyer  

Commissie Bestuur: de heer R. Claessens  

Commissie Ruimte de heer J. Hopster. 

 

5. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli jl. voor de 

fractie van 50PLUS te wijzigen en wel als volgt:  

Commissies Bestuur en Economie:  de heer W. Jansen  

Commissies Duurzaamheid en Ruimte:  de heer G. Laagland. 

 

6. Uw besluit tot samenstelling van de Statencommissies van 1 juli jl. voor 

de fractie van Senioren+Flevoland te wijzigen en als volgt aan te vullen: 

Commissies Bestuur, Economie, Duurzaamheid en Ruimte: de heer E. G. 

Boshuijzen 

 

Besluit Conform (Bij acclamatie vastgesteld). 

 

 

 Hamerstukken 12.

  

a. Vaststellen zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2016 

Ontwerp-besluit 1. Instemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2016 van de 

Randstedelijke Rekenkamer; 

2. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het 

onder 1, genomen besluit te informeren.    

Besluit Conform. 

b. Zienswijze resultaatbestemming Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek (OFGV) 2014  

Ontwerp-besluit 1. Geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming 2014 van de 

OFGV. 

Besluit Conform. 

 

 

 Bespreekstukken 13.

a. Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere) – “Floriade werkt!” als aanvulling op 

het jaarprogramma 2015 

Ontwerp-besluit In te stemmen met een provinciale bijdrage van 2 miljoen euro ter aanvulling op 

het Jaarprogramma 2015 van het Fonds Verstedelijking Almere, ten behoeve van 

het onderdeel 'Floriade Werkt!'. 

Amendement A 50PLUS ‘Floriade werkt’. Ingetrokken 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de campus, de Innovatiewerkplaats en de 

subsidieregeling in het 4e kwartaal 2015 beeldvormend met Provinciale Staten 

worden besproken. 
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Gedeputeerde Appelman zegt toe dat, op basis van de inhoud van het 

financieringsarrangement, één of meer begrotingswijzigingen aan PS zal worden 

voorgelegd. 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en  6 stemmen tegen. 

 

Stemverklaringen Door de fracties VVD (voor), PVV (tegen), GroenLinks(voor) en PvdD(voor) is een 

stemverklaring afgelegd. 

 

 Motie vreemd aan de orde van de dag 50 PLUS Mandaat en delegatie 14.

Dictum Verzoeken het college een geactualiseerde mandaat/delegatie lijst, vergezeld 

van een toelichten van reden, voor de begroting van 2016 ter beschikking te 

stellen. 

Toezegging De voorzitter zegt toe dat bij de begroting een lijst wordt overhandigd met 

hetgeen door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten is gemandateerd en 

gedelegeerd. 

Besluit De motie is ingetrokken. 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 28 oktober 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/

