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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 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 C.J. Kok (PVV), de heer H.A. van der Linden (SP), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer
W.F. Mulckhuijse (SP), 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),
mevrouw J. Staalman (GroenLinks), 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:

de heer T. Smetsers (D66), de heer S. Miske (GroenLinks),

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
− Er zijn geen mondelinge vragen ingediend. Agendapunt 4 vervalt.
− Bij agendapunt 3 wordt door gedeputeerde Lodders een toelichting gegeven
over een geheime mededeling. Het betreft de mededeling ‘Luchthaven
Lelystad en Regioplan Windenergie’. Daarnaast wordt door de voorzitter een
mededeling gedaan over de stand van zaken van de in uw vergadering
aangenomen motie inzake ‘stembureaus’.
− Ten aanzien van agendapunt 7c ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland’ heeft de voorzitter begrepen dat dit wellicht alsnog een hamerstuk
kan worden. De voorzitter constateert dat enkele fracties wensen dat het stuk
een bespreekstuk blijft.
− Zoals eerder medegedeeld is agendapunt 8d (verantwoording
fractievergoedingen 2014) vervallen, in overleg met het seniorenconvent.
Het stuk zal naar verwachting in PS van 29 juni worden geagendeerd.
− Het dictum van het statenvoorstel ‘Experimentenkader zonnepark
Vlotgrasweg’ (agendapunt 8b) is redactioneel aangepast t.o.v. de versie die in
de eerste bundel was opgenomen.
− Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag. Agendapunt 9 kan
hiermee vervallen.
De
agenda wordt conform vastgesteld.
Besluit
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3. Mededelingen
Gedeputeerde
Lodders en
gedeputeerde
Stuivenberg

Besluit
De heer
Verbeek

Besluit

Provinciale Staten zijn door middel van de Lijst Ingekomen Stukken van week 13
geattendeerd op een geheime mededeling ten aanzien van Luchthaven Lelystad
en Regioplan Windenergie (HB 1894805).
De mededeling heeft ter inzage gelegen bij de griffie.
Gedeputeerden Lodders en Stuivenberg lichten namens het college de reden en
termijn van de opgelegde geheimhouding toe.
Ten aanzien van de informatie welke een relatie heeft met het overleg aan de
zogenaamde ‘Alderstafel’, dient de geheimhouding te gelden voor zolang dit
overleg duurt. Gedeputeerde Lodders verwacht dat deze gesprekken binnen
enkelen maanden zullen zijn afgerond. De gedeputeerde zal de Staten actief
informeren over de stand van zaken. Ten aanzien van de zienswijzen en de
concept nota van antwoord op het regioplan Windenergie geeft gedeputeerde
Stuivenberg aan dat de geheimhouding dient te gelden tot 17 mei 2016.
Provinciale Staten bekrachtigen de door het college opgelegde geheimhouding.
De heer Verbeek geeft aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de op 11
november 2015 aangenomen motie, ingediend door de fractie PVV, met als
onderwerp ‘Evenveel stembureaus in alle Flevolandse gemeenten op 6 april 2016
als bij verkiezingen’, waarbij het college is verzocht:
‘Een brief op te stellen richting alle gemeenten in Flevoland waarin met
klem wordt gewezen op evenveel stembureaus tijdens het referendum als bij
normale verkiezingen’.
Per saldo hebben in de gemeenten van Flevoland 168 stembureaus de deuren
geopend, in relatie tot 175 bij reguliere verkiezingen. De gemeenten Urk en
Zeewolde hebben respectievelijk 5 in plaats van 8 en 7 in plaats van 11
stembureaus opengesteld. De overige gemeenten hebben alle stembureaus
opengesteld. Desgevraagd geeft de heer Verbeek aan dat de brief waar de motie
om vraagt niet is verstuurd, maar dat de motie heeft geleid tot een verscherpte
aandacht voor het belang van een ruime openstelling van stembureaus bij
betrokkenen.
-

4. Vragenhalfuurtje
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 6 april 2016
Besluit
De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
6. Vaststellen besluitenlijst van 24 februari 2016
Besluit
De besluitenlijst van Provinciale Staten van 24 februari 2016 wordt conform
vastgesteld.
7. Hamerstukken
a.
Ontwerp-besluit
Besluit
Stemverklaring
b.
Ontwerp-besluit
Besluit
Stemverklaring

Startnotitie plan recreatie en toerisme 2016
1.De startnotitie Plan Recreatie & toerisme 2016 vast te stellen.
Conform
Ontwerp Mobiliteitsvisie Flevoland (inspraakrijpheid)
1.Uit te spreken dat het ontwerp van de Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 rijp is
voor inspraak.
Conform
50PLUS
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c.

Ontwerp-inpassingsplan Verbindingsweg en halve aansluiting A6 Lelystad Airport

Ontwerp-besluit

1. De antwoordnota met betrekking tot de ontvangen reacties op de
uitgangspuntennotitie voor het provinciaal inpassingsplan en de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vast te stellen;
2. Het milieueffectrapport (MER) vast te stellen;
3. Het ontwerp-inpassingsplan vast te stellen, waarbij het voorgenomen besluit
wordt genomen onder de volgende voorwaarden:
a. Op grond van het bepaalde in artikel 3.26 Wro, lid 5 de gemeenteraad van
Lelystad tot en met het jaar 2020 uit te sluiten van de bevoegdheid om voor
hetzelfde plangebied een bestemmingsplan vast te stellen;
b. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid, ex artikel 3.26 Wro, lid 4a, om te
bepalen dat de bevoegdheden en verplichting van de flexibiliteitsbepalingen
als bedoeld in artikel 3.6Wro, lid 1, in het inpassingsplan worden overgenomen
door GS van het college van B en W van de gemeente Lelystad;
c. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid, ex artikel 3.26 Wro, lid 4b, om te
bepalen dat GS als bevoegd gezag beslist op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een activiteit in artikel 2.1, eerste lid, onder a,b,c
of g van de Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht (WABO).
4. Voorgenoemde stukken ter inzage te leggen voor inspraak.
Conform
-

Besluit
Stemverklaring

8. Bespreekstukken
a.
Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030
Ontwerp-besluit 1. de Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 vast te
stellen;
2. de begroting 2016, via de 6e begrotingswijziging, te wijzigen door € 150.000
extra beschikbaar te stellen voor de versnelde ontwikkeling van
Toekomstbeeld en Energieagenda;
3. kennis te nemen van het voornemen om bij de perspectiefnota uw staten te
verzoeken van 2017 tot en met 2020 jaarlijks € 200.000 te reserveren voor de
uitvoering van de Energieagenda.
Toezegging
Aantal
37
aanwezigen per
De heer H.J. Hofstra (ChristenUnie) was tijdens de stemming niet op zijn zetel.
stemming
Mevrouw B. Boutkan (PVV) was tijdens de stemming niet op haar zetel.
Amendement
SGP ‘Experimentenkader Zonnepark Vlotgrasweg’: Ingetrokken
Besluit
Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Stemverklaringen b.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Experimentenkader zonnepark Vlotgrasweg
1.kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om het
experimentenkader, zoals bedoeld in het Omgevingsplan Flevoland 2006, ten
behoeve van de realisatie van een zonnepark aan de Vlotgrasweg 18 te Lelystad
toe te passen, en
2.geen advies naar voren te brengen naar aanleiding van dit voornemen.
39
Aangenomen met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
SGP (tav het tweede beslispunt)
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c.
Ontwerp-besluit

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit

Start ruimtelijke procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
1.Te starten met de planologische procedure om de ontwikkeling van de
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland mogelijk te maken en daarvan een
kennisgeving te publiceren. De kennisgeving heeft betrekking op het opstellen
van het planologisch juridisch kader (inpassingsplan) en een bijbehorend
Milieueffectrapport, waarbij:
a)voor een periode van 6 weken de documenten ‘Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ en
‘Uitgangspuntennotitie Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ ter inzage
worden gelegd.
b)de Commissie MER om advies wordt gevraagd in de fase van de kennisgeving
(Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en in de fase van ontwerp inpassingsplan
(Milieueffectrapport).
39
Aangenomen met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Stemverklaringen

9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 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.

