Besluitenlijst PS
Registratienummer:
1928426

*1928426*
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 29 juni 2016

Aanwezig:
Voorzitter:

De heer L. Verbeek (CdK)
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer J.L. Bogerd (SGP), de heer E.G.
Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan (PVV), de heer
W. Boutkan (PVV), mevrouw M.E.H. Broen (VVD), de heer H.J. Hofstra (ChristenUnie), de heer J.
Hopster (CDA), de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.A. Jansen (PVV), de heer W. Jansen
(50PLUS), de heer J.B. Janssen (PVV), mevrouw I.B. Joosse (PVV), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen
(VVD), de heer H.A. van der Linden (SP), de heer S. Miske (GroenLinks), de heer W.F. Mulckhuijse
(SP), mevrouw M.E.G. Papma (D66), 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 S. Verbeek
(SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), mevrouw L. Vestering (PvdD), de heer H.W.E. van Vliet
(VVD), de heer T.J.G. Vulink (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 J. Staalman (GroenLinks ), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer P.T.J.
Pels (PvdA), de heer C.J. Kok (PVV).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van oud gedeputeerde , de heer Berend
Jan Blikman.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen
Bij de mededelingen zal éénmaal geheimhouding bekrachtigd.
Vragenhalfuurtje
De PvdD wenst mondelinge vragen te stellen over ‘subsidie sportvisserij’.
Benoeming
Bij agendapunt 4 is aan de orde de benoeming van de heer Kok als vervangend
Statenlid. De vergadering gaat ermee akkoord de stemming over toetreding bij
acclamatie te doen.
E-petitie
Bij agendapunt staat het procedurevoorstel E-petitie geagendeerd.
Conform het reglement van orde (art 21 lid 4 ) wordt de indiener van de Epetitie, de heer Broomhead , in de gelegenheid gesteld zijn petitie nader toe te
lichten. De vergadering stemt in met de volgende wijze van behandelen:
Eén termijn voor de indiener van de E –petitie, van 5 minuten.
Gelegenheid voor het stellen van vragen en beantwoording hiervan door de
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petitionaris.
Gelegenheid voor reactie door gedeputeerde Stuivenberg (portefeuillehouder).
De vergadering onderkent dat heden geen inhoudelijke bespreking van het
onderwerp op de agenda staat, dit is op 13 juli aan de orde.

Besluit

De fractie SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in met als
onderwerp ‘Openbaar vervoerbehoefte AZC Zeewolde.’
conform

3. Mededelingen
Vergadering PS
De voorzitter deelt mee dat de agenda voor de laatste vergadering voor het reces
13 juli
behoorlijk is volgelopen.
Pas na de commissies van 6 juli zal duidelijk zijn of een aantal stukken
hamerstuk of bespreekstuk is. De voorzitter doet het voorstel rekening te houden
met eerder beginnen met vergaderen.
Besluit
De vergadering besluit dat op 13 juli eventueel om 15:30 kan worden
aangevangen.
Daarbij wordt eveneens het diner ingekort (van 18:00-19:00).
De griffier zal na de commissies van 6 juli de balans opmaken en de Staten
informeren of inderdaad eerder wordt aangevangen.
Bekrachtiging
geheimhouding

Besluit

Dialoogsessie PS

Aan de orde is de bekrachtiging van de onderliggende stukken behorend bij een
mededeling over Almere 2.0, waarover de Staten zijn geïnformeerd in de LIS van
week 24 (HB 1927290).
Deze stukken (de financiële bijlagen van de programmaplannen) hebben voor de
Staten ter inzage gelegen bij de griffie.
Op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) is de grond voor geheimhouding al bekend
gemaakt. Hierbij is aangegeven dat vanwege de (markt)gevoeligheid van de
inhoud, de financiële bijlagen van de programmaplannen niet openbaar zijn.
Gedeputeerde Lodders licht toe dat deze geheimhouding voor onbepaalde tijd
dient te gelden.
Naar aanleiding van een vraag van de fractie PVV, over een in de gemeenteraad
van Almere aangenomen motie die betrekking heeft op een deel van deze
stukken, laat de gedeputeerde weten dat een deel van deze informatie inmiddels
openbaar kan zijn.
Met inachtneming van hetgeen de gedeputeerde heeft aangegeven ten aanzien
van de inmiddels deels openbare informatie, kan de Staten instemmen met het
bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding.
Op de concept agenda voor deze vergadering was nog rekening gehouden met
een zogenaamde ‘ dialoogsessie’ over het artikel 217a onderzoek over de
‘samenwerkingsrelatie GS-PS’. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze
dialoogsessie op een later moment zal plaatsvinden. Gedeputeerde Rijsberman
licht toe dat dit na het reces zal worden ingepland.

4. Benoemingen: vervangend Statenlidmaatschap
Ontwerp
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van 14 juni 2016, nummer
besluit:
1927119. BESLUITEN:
1. Tot toelating van de heer S.J. Kok als Statenlid vanaf 29 juni 2016- 19oktober
voordracht
2016.
2. Na afloop van welke periode (derhalve na 19 oktober 2016) de heer Kok van
rechtswege wederom burgerlid namens D66 zal zijn.
3. Uw eerdere besluit tot samenstelling van de Statencommissie Economie voor
de fractie van D66 te wijzigen en te doen luiden:
Commissie Economie: de heer S.J. Kok.
Advies
De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw (Irene) Joosse
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commissie
geloofsbrieven
besluit

(voorzitter), mevrouw (Janet) Klijnstra en de heer (Koos) Hopster
heeft de voorgeschreven documenten beoordeeld en verslag gedaan aan de
Staten. De commissie komt tot het oordeel dat geen belemmeringen bestaan
voor het toetreden van de heer S.J.Kok.
De Staten stemmen in met de tijdelijke toetreding van de heer Kok tot de
Staten. De heer Kok legt de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter.

5. Vragenhalfuurtje
onderwerp
‘Subsidie sportvisserij’(PvdD)
Beantwoording
Gedeputeerde Lodders
Toezegging
6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 29 juni 2016 (week 21 t/m 24)
Besluit
conform
7. Vaststellen besluitenlijsten van 25 mei 2016 en 1 juni 2016
Besluit
Conform
8. Hamerstukken
a.
Opdrachtgeverschap BRZO-Omgevingsdiensten
Ontwerp-besluit 1.Kennis te nemen van het eindrapport ’Uitvoering op afstand’;
2.Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten;
3.In te stemmen met de volgende aanbevelingen:
Aanbeveling 1
Zie erop toe dat GS een nota VTH opstellen die als kader fungeert voor de
uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG.
Aanbeveling 2
Zie erop toe dat de kwaliteitsverordening VTH voor 1 juli 2016 kan worden
vastgesteld.
Aanbeveling 3
Vraag GS om ervoor te zorgen dat de opdracht aan de OD NZKG wordt vastgesteld
voor aanvang van het jaar waarop deze betrekking heeft.
Aanbeveling 4
Vraag GS erop toe te zien dat de directeur van de OD NZKG zo spoedig mogelijk
een onder mandaat vaststelt.
Aanbeveling 5
Vraag GS indicatoren op te stellen die beter inzicht geven in de kwaliteit van de
uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Dit kan bijvoorbeeld in
landelijk verband worden afgesproken.
Aanbeveling 6
Vraag GS om ervoor te zorgen dat de directeur van de OD NZKG conform het
mandaatbesluit halfjaarlijks een schriftelijk verslag verstrekt aan GS over het
uitgeoefende mandaat.
Aanbeveling 7
Vraag GS om afspraken te maken met de directeur van de OD NZKG op welke
wijze zij geïnformeerd willen worden over bestuurlijk gevoelige dossiers. Dit kan
bijvoorbeeld via een periodiek overleg.
Aanbeveling 8
Spreek met GS af op welke wijze en waarover u geïnformeerd wilt worden over
de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven.
Besluit
Conform
b.
Ontwerp-besluit

Derde Wijziging Verordening Fysieke Leefomgeving 2012
1.De Derde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012 vast te stellen.
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Besluit
c.
Ontwerp-besluit

Besluit

Conform
Verantwoording fractievergoedingen 2014 en eerste kwartaal 2015
1.Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2014
vast te stellen.
2.De aan de (toenmalige) fracties betaalde voorschotten 2014 vast te stellen,
met uitzondering van de uitgaven zoals vermeld onder beslispunt 3, welke
uitgaven dienen te worden verrekend dan wel terugbetaald.
3a)Over 2014 op grond van landelijke wet- en regelgeving:
-Door de griffie een administratieve verrekening te laten plaats vinden van de
reiskosten betaald uit de fractiebudgetten van PvdA en D66, die bij de provincie
gedeclareerd hadden moeten worden
-Door de griffie een administratieve verrekening te laten plaatsvinden van de
door D66 en GroenLinks foutief gehanteerde vergoeding reiskosten (€ 0.19/km in
plaats van € 0.37/km)
b) Over 2014 op grond van de Verordening Ambtelijke bijstand en
Fractieondersteuning de volgende bedragen van onderstaande fracties terug te
vorderen:
-50Plus: € 179 inzake individueel krantenabonnement, € 250 inzake bouwen
website door particulier, € 6 parkeerkosten, € 14 kosten openbaar vervoer en €
111,78 aanschaf cartridges
-CDA: € 17,95 aanschaf bloemen en € 108,50 attentie fractieleden
c)Over 2014 op grond van een politieke weging terug te vorderen:
-de uitgaven van de fractie Inwonersbelang van € 4.230 gemaakt inzake een
opdracht voor ondersteunende werkzaamheden aan een familielid
4. Over 2014 op grond van een politieke weging niet terug te vorderen:
- de uitgaven van de CDA fractie ten behoeve van een werkbezoek aan Brussel;
- de uitgaven voor fractiediners.
5. Over 2014 op grond van het niet eerder bekend zijn van nieuwe regelgeving,
niet terug te vorderen:
-de vergoedingen die aan burgerleden door de fracties van SGP en 50Plus in
het eerste en tweede kwartaal zijn betaald.
Ten aanzien van de fractievergoedingen eerste kwartaal 2015
6. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen eerste
kwartaal 2015 vast te stellen
7. De aan de (toenmalige) fracties betaalde voorschotten eerste kwartaal 2015
vast te stellen, met uitzondering van de uitgaven zoals vermeld onder
beslispunt 8, welke uitgaven dienen te worden verrekend dan wel
terugbetaald.
8. Over 2015 op grond van de Verordening Ambtelijke bijstand en
Fractieondersteuning
de volgende bedragen van onderstaande fracties terug te vorderen:
-CDA: €40,70 niet nader gedocumenteerd
-CDA: € 91,15 vergaderkosten
-50Plus:31,12 kosten openbaar vervoer
9. Nu de fractie Inwonersbelang niet is teruggekeerd in de Staten na de
verkiezingen van maart 2015 door de griffie een eindafrekening te doen
opstellen en deze te effectueren.
Conform
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9. Bespreekstukken
a.
Procedurevoorstel E-petitie Wind
Ontwerp-besluit 1.Het initiatief E-petitie ,gelet op het voldaan zijn aan de criteria en vereisten
van geldigheid voor toelating zoals in het Reglement van Orde van Provinciale
Staten geformuleerd, bij het vaststellen van de concept-agenda rechtstreeks
te agenderen voor uw Statenvergadering van 29 juni;
2.De petitionaris voor de behandeling van het voorstel door Provinciale Staten
(PS) gelegenheid te geven zijn initiatief mondeling nader toe te lichten in PS
en hem , conform de spreektijd in de Statencommissie, daarvoor 5 minuten te
verstrekken;
3.In te stemmen met het procedurevoorstel van uw voorzitter om dit initiatief
inhoudelijk te betrekken bij de vervolgstap in de besluitvorming over ‘het
dossier wind’, op 13 juli in Provinciale Staten wanneer het statenvoorstel als
bespreekstuk ter besluitvorming voorligt.
4.Het College te verzoeken ten behoeve van de bespreking op 13 juli in
Provinciale Staten te komen met een reactie op de voorliggende E-petitie‘ Stop
mega windmolens langs A27’
Toezegging
Aantal
37
aanwezigen per
stemming
Besluit
Aangenomen met algemene stemmen.
Stemverklaringen -

10.Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 1
‘Openbaar vervoerbehoefte AZC Zeewolde’(SP en SGP).
Ingetrokken
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:57 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: 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/.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.

