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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), mevrouw M.C. Bax (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), de heer W. Boutkan (PVV), mevrouw 

M.E.H. Broen (VVD), mevrouw T.G. Hoekstra (SP) vanaf 19.55 uur, 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) vanaf 19.51 

uur, 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), mevrouw S. 

Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen (D66), 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: - 

 

 Opening 1.

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

 Vaststellen agenda 2.

  

Besluit De fractie van de PVV heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over het onderwerp ‘onderzoek ongevallen bij de Noordersluis. Voorgesteld 
wordt dit te behandelen als agendapunt 4. 
 
Ten aanzien van agendapunt 8 , de nota reserves en voorzieningen, is gebleken 
dat de bijlage bij de nota reserves en voorzieningen een fout bevat. 
Het gaat om de omschrijving van het doel bij de voorziening oninbare leningen  
(blz. 51 van de nota). 
 
Als doel van de voorziening is geformuleerd 'afdekking mogelijke oninbaarheid  
lening MC groep'.  
Zoals in de toelichting bij de voorziening is aangegeven is bij de jaarrekening 
2014 in verband met de mogelijke oninbaarheid van een andere lening de 
voorziening verhoogd met € 249.000 . 
 
Hierbij is de naam van de voorziening verbreed tot ‘voorziening oninbare 
leningen’. 
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De omschrijving van het doel is hier nog niet op aangepast.  
Dit moet zijn: 'afdekking mogelijke oninbaarheid verstrekte leningen'.  
Het college stelt voor dit als zodanig te lezen.  
 
De woorden ‘lening MC’ zullen worden vervangen door de woorden ‘verstrekte 
leningen’. De vergadering stemt ermee in dat de nota op deze wijze onderdeel 
van bespreking uitmaakt en voorligt voor besluitvorming. 
 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie economie van 2 december is 
de ‘leenovereenkomst Spirocan’ en dan meer concreet het verwoorden van de 
‘wensen en bedenkingen’ van de Staten als bespreekstuk geagendeerd.  
De commissie economie heeft dit als bespreekstuk voorgedragen nu op 
onderdelen nog aanvullende technische vragen beantwoord dienden te worden. 
Inmiddels heeft deze aanvullende technische informatie ter inzage gelegen.  
 
Op verzoek van de fractie VVD concludeert de voorzitter dat alsnog bespreking 
gewenst is. Het stuk blijft geagendeerd als bespreekstuk, het voornemen is dit  
in beslotenheid te verrichten. Daarover zal bij het betreffende agendapunt 
besloten worden. 
 
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.  

 

 Mededelingen 3.

 De heer Jansen (50PLUS) doet een mededeling ten aanzien van de ondersteuning 

van de Staten. 

 

 Vragenhalfuurtje 4.

Onderwerp ‘Onderzoek ongevallen bij de Noordersluis’ (PVV) 

Beantwoording Gedeputeerde Lodders 

Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat het evaluatierapport over de calamiteit op 4 

juni 2015 in de Noordersluis bij Lelystad-Haven aan PS ter beschikking wordt 

gesteld. 

Onderwerp ‘stand van zaken Maritieme servicehaven op Urk’(PVV 

Beantwoording Gedeputeerde Appelman 

Toezegging - 

 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 16 december 2015 5.

Besluit De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

 

 Vaststellen besluitenlijst van 11 november 2015 en 25 november 2015 6.

Besluit De besluitenlijsten van Provinciale Staten van 11 en 25 november 2015 worden 

conform vastgesteld. Voor 25 november betreft dit zowel het openbare als het 

besloten deel van de vergadering. 

 

 Hamerstukken 7.

 

a. Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) Flevoland 2014-2020 (2023) 

Ontwerp-besluit 1. De Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) Flevoland 2014-2020 

(2023) vast te stellen; 

2. Gedeputeerde Staten te mandateren om deze verordening te wijzigen 

wanneer in interprovinciaal verband is afgesproken dat deze wijzigingen 

noodzakelijk zijn en wanneer het gaat om wijzigingen van technische aard. 

Besluit Conform. 

Stemverklaringen Partij voor de Dieren 
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b. Financiering restauratie Palenscherm Urk 

Ontwerp-besluit 1. Met het oog op subsidieverlening voor een gedeeltelijke restauratie van het 

palenscherm op Urk de 4e begrotingswijziging 2016 vast te stellen waarmee 

het programmaonderdeel 4.1 Cultuur wordt verhoogd met € 250.000 door een 

onttrekking aan de reserve strategische ontwikkelingsprojecten oormerk 

“Palenscherm Urk”. 

Besluit Conform. 

Stemverklaring 50Plus 

 

 Bespreekstukken 8.

a. Nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 

Ontwerp-besluit 1. De nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 vast te stellen;  

2. In te stemmen met het instellen van een nieuwe gedelegeerde reserve 

‘Doorgeschoven activiteiten’. 

Toezegging - 

Amendement 

Amendement A VVD - Nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

41 

Besluit 

amendement 

Aangenomen met 35  voor en 6  tegen 

Statenvoorstel 

Aantal 

aanwezigen per 

stemming 

41 

Besluit 

statenvoorstel 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

 

Stemverklaringen - 

 

b Leenovereenkomst Spirocan; wensen en bedenkingen 

Ontwerp-besluit 

GEHEIM 

Dit onderwerp is besproken in beslotenheid. Voor het verslag van dit besloten 

deel van de vergadering wordt verwezen naar de griffie. 

 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 9.

PVV Motie van afkeuring in verband met onjuiste voorstelling van zaken tijdens de 

bespreking 'Investeren in watersportstrand en loopbrug Houtribdijk’ 

Toezegging - 

Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 35 stemmen tegen. 

 

 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de het openbare gedeelte van deze vergadering om 20.45 uur.  

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2015 

 

Statengriffier, voorzitter, 

 

 

 

 

A. Kost L. Verbeek 
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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/

