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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer J.L. Bogerd (SGP, vanaf 19.36u 
aanwezig), de heer E.G. Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer W.R. Bouma (CDA), de heer W. 
Boutkan (PVV), mevrouw M.E.H. Broen (VVD), de heer van Ginkel (PVV), 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 S.J. Kok (D66), de heer H.A. van der Linden 
(SP), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer S. Miske (GroenLinks), 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 J. de 
Reus (VVD), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heer R.J. Siepel (ChristenUnie), de heer J.N. 
Simonse (SGP), mevrouw M. Smeels-Zechner (VVD), de heer T. Smetsers (D66), 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 L. Post (ChristenUnie), de heer J. van Slooten (CDA) en de heer H. van Ravenzwaaij (SP  

 
 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Bericht van verhindering ontvangen van Johan van Slooten (CDA), Louwe Post 
(CU) en Herbert van Ravenzwaaij (SP). 

 
 Vaststellen agenda 2.

 Mededelingen 
Bij het agendapunt mededelingen wil gedeputeerde Stuivenberg aan Provinciale 
Staten de begroting 2017 overhandigen, de heer (Roelof) Siepel zal deze namens 
de Staten in ontvangst nemen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van de 50PLUS heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over  het ‘Beleidsplan Recreatie & Toerisme’.  
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft aangekondigd mondelinge vragen te 
willen stellen over het ’intrekken van de ontheffing van de afschot van 
knobbelzwanen’. 
 Deze worden geagendeerd als agendapunt 4. 
 
Interpellatie 
De fractie van de PVV heeft om een interpellatie verzocht ten aanzien van 
‘Financiën Erfgoedcentrum Nieuwland’. Dit zal worden geagendeerd als 
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agendapunt 5. 
In uw bundel vindt u een aangepaste agenda. 
 
Benoeming vervangend Statenlid en burgerlid 
Op de agenda staat ook de benoeming van het Statenlid de heer Gijsberts. De 
heer Vulink wordt benoemd als burgerlid. Dit staat aan het einde van de agenda. 
Deze benoemingen worden bij acclamatie gedaan. 
 
Onderzoek geluidhinder provinciale wegen, Randstedelijke Rekenkamer  
Bij agendapunt 7a , het onderzoek geluidhinder provinciale wegen Randstedelijke 
Rekenkamer, is ook het statenvoorstel zoals het behandeld is in de commissie 
aan de stukken toegevoegd. Het voorliggende voorstel is na behandeling in de 
commissie aangepast. 
 
Moties vreemd 
GroenLinks kondig een motie vreemd aan met als onderwerp ‘Passage Dronten’. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
Overhandiging 
begroting 

Gedeputeerde Stuivenberg overhandigt de begroting 2017 aan de vice-voorzitter 
van de Staten, de heer Roelof  Siepel 

 
 Vragenhalfuurtje 4.

Onderwerp Ontwerp Beleidsplan Recreatie & Toerisme (50PLUS) 
Beantwoording Portefeuillehouder Rijsberman 
Toezegging - 
Onderwerp Afschot knobbelzwanen (Partij voor de Dieren) 
Beantwoording Portefeuillehouder Stuivenberg 
Toezegging - 
 

 Interpellatiedebat (PVV) 5.
Onderwerp Financiën Erfgoedcentrum Nieuwland 
Toezegging - 
  
Motie 2 PVV - NLE interpellatie PVV 
Besluit Ingetrokken 
  
Motie 3 VVD - NLE interpellatie PVV 
Besluit Ingetrokken 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 13 juli 2016 6.
Besluit conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 29 juni 2016 7.
Besluit conform 
 

 Hamerstukken 8.
 De vergadering stemt ermee in de genoemde onderwerpen als hamerstuk af te 

doen. 
a. Onderzoek geluidhinder provinciale wegen, Randstedelijke Rekenkamer  
Ontwerp-besluit 1.Kennis te nemen van het eindrapport ‘Geluidhinder provinciale wegen’;   

2.Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten; 
3.In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 
   Aanbeveling 1 
   Bepaal of u instemt met de stagnatie van het geluidbeleid als consequentie van 
   het GS besluit om in de periode 2013 – 2018 in principe af te zien van de   
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  toepassing van geluid reducerend asfalt op provinciale wegen. 
  Aanbeveling 2 
  Vraag GS ervoor te zorgen dat het Actieplan aan alle wettelijke eisen voldoet. 
  Aanbeveling 3 
  Vraag GS ervoor te zorgen om de doelmatigheidsafweging verder door te   
   ontwikkelen en te formaliseren.  
  Aanbeveling 4  
  Vraag GS tijdig financiële middelen vrij te maken voor Swung-2 en hiervoor zo   
   nodig een dekkingsvoorstel te doen. 
  Aanbeveling 5 
  Bepaal op welke wijze u betrokken wenst te zijn bij het volgende Actieplan. 
  Aanbeveling 6  
  Vraag GS te onderzoeken of de huidige uitgangspunten voor stil asfalt nog  
  actueel en realistisch zijn en stem dit bij voorkeur af met de andere provincies.  
4.Aanbevelingen 1 en 5 op een nader moment ter bespreking in de commissie 
   Economie te agenderen, teneinde te komen tot de geadviseerde 
   standpuntbepaling. 

Besluit conform 
b. 1e begrotingswijziging 2016 Randstedelijke Rekenkamer-zienswijze 
Ontwerp-besluit Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2016 van de 

Randstedelijke Rekenkamer. 
Besluit conform 
c. Vaststelling Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 
Ontwerp-besluit De Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 vast te stellen, waarmee het Omgevingsplan 

Flevoland 2006, onderdeel Mobiliteit, partieel wordt herzien. 
Besluit conform 
d. Afdoening moties 
Ontwerp-besluit De moties voorkomend op de lijst af te voeren moties, met de nummers D2, D3, 

D4, D7, D11, D14, D16 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties 
af te voeren. 

Besluit Nietconform 
De moties voorkomend op de lijst af te voeren moties, met de nummers D7, D11, 
D14, D16 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties af te voeren. 
Op grond van het verzoek van mevrouw Azarkan (PvdA) om de moties D2, D3 en 
D4 niet af te voeren, worden deze moties betrokken bij de bespreking van de 
mobiliteitsvisie in de commissie Economie. 

 
 Bespreekstukken 9.

a. Economisch Programma  
Ontwerp-besluit 1.Het Economisch Programma vast te stellen; 

2.In te stemmen met de vier deelprogramma's: Financiering en Support, Human 
   Capital Agenda, Markt en Cultuur en Groeiversneller; 
3.In te stemmen met de volgende financiële kaders van het programma:  
  a. Het instellen van een nieuwe reserve genaamd Reserve Economisch 
      Programma; 
  b. De geoormerkte gelden binnen de Reserve Strategische projecten voor de 
      aansluiting van de arbeidsmarkt op de vraag van het bedrijfsleven  
      (€ 1.500.000) en support van economische clusters (€ 2.000.000) over te 
      hevelen naar de Reserve Economisch Programma en te oormerken voor het 
      deelprogramma Human Capital Agenda en het deelprogramma Financiering & 
      Support; 
  c. Een aanvullend bedrag van € 1.000.000 in de Reserve Strategische projecten 
      te oormerken voor het deelprogramma Markt en Cultuur; 
  d. Een aanvullend bedrag van € 1.500.000 in de Reserve Strategische projecten 
      te oormerken voor deelprogramma Groeiversneller; 
  e. Binnen de Reserve Strategische projecten aanvullend in 2017 € 2.000.000 en  
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    in 2020 € 2.000.000 oormerken voor het oprichten van een Proof of Concept 
    Fonds voor risicodragende financiering in de vorm van leningen voor het 
    Flevolandse MKB die nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor 
    bestaande of nieuwe markten met als doel om te groeien; 
f. Een bedrag van in totaal € 500.000 beschikbaar te stellen (2017: € 150.000, 
    2018: € 150.000, 2019: € 100.000 en 2020: € 100.000) vanuit de reserve 
    Economisch Programma ten laste van de reeds geoormerkte € 1.500.000 voor 
    Human Capital Agenda; 
g. Voor het ontwikkelen en implementeren van monitoringsinstrumenten en 
    evaluatiemogelijkheden aanvullend € 250.000 vanuit de Reserve Strategische 
    projecten beschikbaar te stellen en deze meerjarig (2017: € 100.000, 2018 tot 
    en met 2020: € 50.000 per jaar) in de begroting te verwerken;  
h. Indien in enig jaar de begrote middelen voor de uitvoering van het Economisch 
    Programma niet volledig worden besteed, zullen deze worden toegevoegd aan 
    de reserve Economisch Programma; 
 i. De hieruit voortvloeiende 13e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen; 
 j. De onttrekkingen aan de Reserve Economisch Programma te delegeren aan 
    Gedeputeerde Staten, zover deze passen binnen de doelstellingen van de 
    programmalijnen en de onttrekkingen niet de afzonderlijke oormerken 
    overschrijden. 
De onttrekkingen moeten daarnaast voldoen aan de volgende kaders: 
-MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien; 
-voor uitvoering van de voucherregelingen wordt opdracht verleend aan een of 
 meerdere uitvoeringsorganisaties;  
-gelden worden beschikbaar gesteld in tranches op basis van voortgang van de 
 regeling; 
4. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om het gestelde kader verder uit te 
   werken in de door hen op grond van de Algemene Subsidieverordening 
   Flevoland vast te stellen nadere regels; 

Toezegging geen 
 
Amendement A 50PLUS – Economisch programma 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen CDA (tegen), VVD (tegen), CU (tegen),D66 (tegen), SGP (tegen), SP (tegen), 
Senioren+Flevoland (tegen) 

Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
Amendement B GroenLinks – Integrale Economische visie 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen CDA (tegen), VVD (tegen),D66 (tegen), SGP (tegen), SP (tegen), 
Senioren+Flevoland (voor) 

Besluit Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
 
Amendement C PvdA – Economisch programma 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen CDA (tegen), VVD (tegen),CU (tegen), PVV (voor), D66 (tegen), SGP (tegen), SP 
(tegen), Senioren+Flevoland (voor) 

Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Amendement D PvdD – Economisch programma 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen CU (tegen), SGP (tegen), SP (tegen) 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

Stemverklaringen 50PLUS (voor) 
 
b. Verkoop aandelen Enexis Holding N.V.  
Ontwerp-besluit Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 

voorgenomen verkoop van de aandelen Enexis Holding N.V. 
Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Stemverklaringen - 
 
Motie 5 GroenLinks, CU, PvdA, PvdD – Verkoop aandelen Enexis Holding N.V. 

Als eerste in stemming gebracht (verstrekkender dan motie 4) 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
 
Motie 4 50PLUS -  Verkoop aandelen Enexis Holding N.V. 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
 

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag  10.
Motie 1 Passage Dronten (GroenLinks) 
Toezegging - 
Besluit ingetrokken 
 

Benoemingen 11.
Dictum 1. De heer Th.J.G. Vulink te benoemen tot burgerlid voor de VVD-Statenfractie; 

2. De benoeming van de heer Th.J.G. Vulink van de Statencommissie Ruimte in 
te trekken;  

3. Het Statenlid de heer A. Gijsbert te benoemen in de Statencommissies Bestuur 
    en Ruimte; 
4. Het Statenlid de heer H. J. Hofstra te benoemen in de Statencommissies  
    Bestuur en Economie; 
5. De benoeming van de heer H.J. Hofstra in de Statencommissie Duurzaamheid 
    en Ruimte in te trekken; 
6. Het burgerlid de heer L. Ferdinand te benoemen in de Statencommissie  
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    Duurzaamheid en Ruimte;  
7.De benoeming van de heer L. Ferdinand van de Statencommissies Bestuur en         
   Economie in te trekken.  
8.De benoeming tot burgerlid van de heer Ph. ten Napel  in te trekken, alsmede 
   zijn lidmaatschap van de Statencommissie Bestuur; 

Toezegging - 
Besluit Conform bij acclamatie 
 

Sluiting 12.
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.12 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/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.   
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