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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 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), 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 B. Boutkan (PVV).  
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Namens het college zullen gedeputeerden Lodders en Appelman bij agendapunt 
drie een toelichting geven over drie geheime mededelingen.  
 
Interpellatie 
De fractie PVV heeft verzocht het college te interpelleren over het onderwerp 
‘besluit tot het aanpassen vergaderschema oktober 2016.’  
De interpellatie wordt geagendeerd als agendapunt 4. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van 50 PLUS  heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over een WOB verzoek t.a.v. het Berechja college en twee buitenlandse reizen 
van gedeputeerde Rijsberman.  
De fractie van de PVV wenst mondelinge vragen te stellen over ‘storingen sluizen 
en bruggen’. Deze zullen worden behandeld bij agendapunt  5. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
Er zijn geen fracties die een motie vreemd aan de orde van de dag wensen in te 
dienen, daarmee vervalt agendapunt 10. 
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Besluit De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 

 Mededelingen 3.
Gedeputeerde 
Lodders 

Provinciale Staten zijn door middel van de Lijst Ingekomen Stukken van week 17 
geattendeerd op een geheime mededeling ten aanzien van de Knardijk (HB 
1899807).De mededeling heeft ter inzage gelegen bij de griffie. 
Gedeputeerde  Lodders licht namens het college de reden en termijn van de 
opgelegde geheimhouding toe. De grondslag is gelegen in de belangen die 
hiermee gemoeid zijn. De geheimhouding dient te gelden tot de besluitvorming 
volledig is afgerond.  

Besluit Provinciale Staten bekrachtigen de door het college opgelegde geheimhouding. 
 
Gedeputeerde 
Lodders 

Provinciale Staten zijn door middel van de Lijst Ingekomen Stukken van week 17 
geattendeerd op een geheime mededeling ten aanzien van het Regioplan 
Windenergie en hoogtebeperkingen Lelystad Airport. (HB 1906418). 
De mededeling heeft ter inzage gelegen bij de griffie. 
Gedeputeerde Lodders licht namens het college de reden en termijn van de 
opgelegde geheimhouding toe.  
De grondslag en termijn zijn dezelfde als de eerdere mededeling over dit 
onderwerp, waarvan de geheimhouding in de vorige Statenvergadering 
bekrachtigd is.  

Besluit Provinciale Staten bekrachtigen de door het college opgelegde geheimhouding. 
 
Gedeputeerde 
Appelman 

Provinciale Staten zijn door middel van de Lijst Ingekomen Stukken van week 17 
geattendeerd op een geheime mededeling ten aanzien van de verkoop Duikerweg 
Zeewolde (HB 1904288). De mededeling heeft ter inzage gelegen bij de griffie. 
Gedeputeerde Appelman licht namens het college de reden en termijn van de 
opgelegde geheimhouding toe. De grondslag is gelegen in de vertrouwelijke en 
bedrijfsgevoelige informatie ten aanzien van een zaak gedaan met een natuurlijk 
persoon. De geheimhouding dient te gelden voor onbepaalde tijd. 

Besluit Provinciale Staten bekrachtigen de door het college opgelegde geheimhouding. 
 
Voorzitter, de 
heer Verbeek 

Mededeling werkbezoek naar Holzheim, Duitsland. 
Provinciale Staten ontving op 9 mei  een uitnodiging voor een excursie in het 
kader van Almere 2.0 naar Museum Insel Homboich (Holzheim, Duitsland).  
Artikel 38 van de toen geldende Verordening rechtspositie Provinciale Staten  
schrijft voor dat voorafgaande toestemming door Provinciale Staten benodigd is 
(NB: ook de huidige verordening schrijft dit voor in artikel 6).  
Gezien het moment van uitnodigen was voorafgaande toestemming door 
Provinciale  Staten niet haalbaar. Wel is het seniorenconvent geconsulteerd.  
Provinciale Staten stemmen alsnog in met genoemd werkbezoek. (De fractie PVV 
geeft aan hiertegen te zijn). 

 
 

 Interpellatiedebat 4.
Vraagstelling Vragen zoals aangeleverd voor de eerste termijn 

‘1.Bent u het met de PVV eens dat de begroting één van de belangrijkste 
  besprekingen is van het politieke jaar, aangezien daar wordt besproken wat de 
  provincie Flevoland komend jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en 
  wat het mag kosten? 
  2.Waarom is het college van mening dat een netwerk bijeenkomst (bobo 
  feestje) in Brussel voor de collegeleden belangrijker is dan de begroting,  
  aangezien deze moet wijken naar een ander bespreekmoment door deze 
  bijeenkomst? 
3.Is het college bereid het verzoek tot bespreking van de begroting op donderdag 
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   in te trekken als dit op onoverkomelijke bezwaren stuit bij statenleden omdat 
   zij dan niet in staat zijn hun rol als volksvertegenwoordiger te verrichten? 
4.Klopt het beeld dat met name gedeputeerde Rijsberman meer bobo feestjes  
 bezoekt in Europa dan dat hij actief is met zijn echte taken voor Flevoland? Het 
 blijkt namelijk dat deze bestuurder regelmatig moet worden gecorrigeerd door 
 provinciale staten.’ 

Beantwoording De heer Verbeek 
Toezegging - 
 

 Vragenhalfuurtje 5.
Vraag De heer W. Jansen (50PLUS) over ‘WOB verzoek t.a.v. het Berechja college’ 
Beantwoording De heer Verbeek 
Toezegging - 
 
Vraag De heer W. Jansen (50PLUS) over ‘buitenlandse reizen van gedeputeerde 

Rijsberman’ 
Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman 
Toezegging - 
 
Vraag De heer Boutkan (PVV) over ‘storingen sluizen en bruggen’ 
Beantwoording Gedeputeerde Lodders 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat Provinciale Staten medio juni een overzicht 

ontvangen van  storingen bij sluizen en bruggen. 
De gedeputeerde zegt toe dat Provinciale Staten voor het zomerreces een 
mededeling ontvangen over het vervangen van storingsgevoelige installaties. 

 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 25 mei 2016 (week 13 t/m 19) 6.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 6 april 2016 7.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 8.
a. Startnotitie programma Mobiliteit en Ruimte 
Ontwerp-besluit 1.De startnotitie voor het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 vast te stellen. 
Besluit Conform 
 
b. Eerste wijziging Verordening cofinanciering Europese EFRO-programma’s 

Flevoland 2014-2020 
Ontwerp-besluit 1.De eerste wijziging Verordening cofinanciering Europese EFRO-programma's 

   Flevoland 2014-2020 vast te stellen; 
2.Gedeputeerde Staten te mandateren wijzigingen van technische aard door te 
   voeren. 

Besluit Conform 
 
c. Verordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht Handhaving (VTH) 
Ontwerp-besluit 1.De verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving 

   omgevingsrecht provincie Flevoland vast te stellen. 
Besluit Conform 
 
d. Hernormering Knardijk 
Ontwerp-besluit 1.Vast te stellen dat de Knardijk in de toekomst als regionale kering geen belang 

   meer dient omdat primaire keringen de waterveiligheid borgen. 
2.De status van regionale waterkering en veiligheidsnorm voor de Knardijk te 
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   laten vervallen en dit in de eerstvolgende wijziging van de Verordening voor de 
   fysieke leefomgeving Flevoland 2012 mee te nemen. 
3.In te stemmen met scenario 2 uit het onderzoek "Nut en Noodzaak van de 
   Knardijk" en het in stand houden van de Knardijk ten behoeve van evacuatie. 
4.Een maatschappelijk proces te starten samen met het Waterschap 
   Zuiderzeeland en bekendheid te geven aan de nieuwe status van de Knardijk 
   en de toegenomen ruimtelijke ontwikkelingskansen die dit biedt, waarbij de 
   provincie trekker is van dit maatschappelijk proces. 
5.In te stemmen met het instellen van een stuurgroep met als kernpartners 
   Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland, gemeenten en 
   terreinbeheerders om dit maatschappelijk proces Knardijk te begeleiden. 
6.De begroting 2016, via de 7e begrotingswijziging, te wijzigen door  € 40.000 
   extra beschikbaar te stellen voor  het uitvoeren van het maatschappelijk 
   proces Knardijk.  
7.Geheimhouding te bekrachtigen die het College van GS op grond van de Wet 
   Openbaarheid Bestuur, artikel 10, lid 2 sub b, heeft opgelegd voor bijlage 5, 
   Knardijk verkenning dijkversterking met kostenraming. 

Besluit Conform 
 
e. Statenvoorstel afdoening moties 
Ontwerp-besluit De moties voorkomend op de lijst af te voeren moties, met de nummers D2, D3, 

D4, R02 en R03 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties af te 
voeren. 

Besluit Conform 
 
f. Zienswijze Provinciale Staten Conceptbegroting 2017 Randstedelijke Rekenkamer 
Ontwerp-besluit 1.In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2017 van de 

  Randstedelijke Rekenkamer zoals verwoord onder punt 4 ‘Standpunt Flevoland’ 
  van dit Statenvoorstel;  
2.De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1 
   genomen besluit te informeren. 

Besluit Conform 
 
g. Verordening Rechtspositie Gedeputeerde, Staten- en burgerleden 2016 
Ontwerp-besluit 1. De verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden en andere 

commissieleden vast te stellen; 
2. In te stemmen met het hanteren van de volgende uitgangspunten, dat: 

a)In de verordening alleen wordt geregeld hetgeen op basis van hogere 
   regelgeving verplicht is; 
b)doublures met hogere regelgeving niet in de verordening worden 
   opgenomen; 
c)in lijn met beslispunt 2b) in de verordening niet wordt opgenomen dat geen 
  aanspraak bestaat op een vergoeding indien sprake is van bijvoorbeeld 
  doublerende functies, nu dit voldoende in de provinciewet is vastgelegd;  
d)Statenleden een vaste vergoeding  ontvangen in plaats van een vergoeding 
  gebaseerd op presentie; 
e)bij reizen met openbaar vervoer volledige vergoeding van reiskosten 
   plaatsvindt; 
f)bij reizen met eigen vervoer vergoeding plaatsvindt op basis van het 
  Reisbesluit binnenland; 
g)onder reizen voor woon-werkverkeer in relatie tot de reiskostenvergoeding 
   wordt begrepen de reiskosten van het woonhuis naar de vergaderlocatie;  
h)onder het verstrekken van maaltijden en consumpties tijdens zakelijk 
   verblijf op het provinciehuis wordt begrepen de vestrekking conform het 
   cateringarrangement dat is afgestemd op het vergaderschema; 
i)Statenleden alleen voor een door of vanwege de provincie georganiseerde 
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  buitenlandse reis, niet zijnde reizen naar een Europese instelling, 
  toestemming behoeven; 
j)de vergoeding omtrent het volgen van cursussen, congressen en symposia 
 door individuele staten- en burgerleden, niet vallend onder de bepalingen 
 van de verordening op de fractievergoedingen, als volgt wordt  getoetst:  
      - het verband met de vervulling van het staten- of burgerlidmaatschap; 
      - door tussenkomst van de fractievoorzitter; en  
      - vergezeld van een vooraf ingediende gemotiveerde aanvraag 
        met kostenspecificatie; 

   k)onder  het in bruikleen stellen van een computer, bijbehorende apparatuur 
      en software zoals omschreven in het rechtspositiebesluit, is te verstaan het 
      in bruikleen geven van een iPad en data abonnement aan zowel Staten- als 
      burgerleden; 
3. De verordening Rechtspositie gedeputeerden vast te stellen. 

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 9.
a. Jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) 
Ontwerp-besluit 1.De Jaarstukken 2015 (inclusief de Jaarrekening 2015) vast te stellen met een 

   positief rekeningresultaat van € 4.594.000. 
2.Het rekeningresultaat 2015 toe te voegen aan de reserve Strategische 
   projecten met uitzondering van bedragen die door middel van  
   bestemmingsreserves (conform bijlage 3)beschikbaar worden gesteld voor:  
a)Onontkoombare uitgaven, de bestemmingsvoorstellen 1, 2 en 3, ad € 484.000; 
b)Meerjarenprogramma’s en jaargrens overschrijdende projecten, de 
   bestemmingsvoorstellen 4 en 5, ad € 183.000; 
c)Overige bestemmingsvoorstellen, 6 tot en met 10, ad € 736.000; 
3.In te stemmen met het bestemmingsvoorstel van de Statengriffie ad € 36.500; 
4.In te stemmen met het voorstel om de reserve Jeugdzorg op te heffen en de 
   daarin aanwezige middelen vrij te laten vallen in de reserve Strategische 
   projecten. 
5.De 8e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.   

Toezegging - 
Amendement A Reserve jeugdzorg , ingetrokken 
 
Amendement B Bestemming Escrow Essent   

 
Dictum Escrow Essent van €70.610,- te reserveren voor duurzame energie. 
Toezeggingen - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit 
amendement B 

aangenomen met 35 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

Stemverklaringen - 
 
Amendement C Reserve Jeugdzorg, ingetrokken 
 
Amendement D Reserve Jeugdzorg,   

 
Dictum De tekst van beslispunt (en), zijnde:  

4. In te stemmen met het voorstel om de reserve Jeugdzorg op te heffen en de 
daarin aanwezige middelen vrij te laten vallen in de reserve Strategische 
projecten.  
  
te vervangen door:  
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In te stemmen met het aanhouden van de reserve Jeugdzorg om het 
Overlegorgaan Sociaal Domein Flevoland tot 1 juli 2016 de gelegenheid te 
bieden hierop beroep te doen met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
gesteld in motie nr. 11 dd. 14 november 2012. Indien het Overlegorgaan voor 1 
juli 2016 geen beroep heeft gedaan op de reserve conform de door Provinciale 
gestelde voorwaarden of na honorering van betreffende aanvragen, zal de 
reserve Jeugdzorg worden opgeheven en zullen de daarin aanwezige middelen 
vrij vallen in de reserve Strategische projecten.  
1. De voorwaarden luiden als volgt:  
* aanvragen dienen voor 1 juli 2016 te worden ingediend;  
* uitgangspunt is de motie nr. 11 d.d. 14 november 2012;  
* vraaggerichtheid vanuit de gemeenten;  
* het betreft kosten die voortvloeien uit de transitie;  
* een aanvraag moet voorzien zijn van een inhoudelijk en financieel goede 
onderbouwing;  
* de reserve is niet bedoeld voor het opvangen van gemeentelijke- en 
Rijksbezuiniging.  
2. Aan PS te rapporteren over de mate van honorering, zo spoedig mogelijk 
maar uiterlijk bij de zomernota. 

Toezeggingen - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit 
amendement D 

aangenomen met algehele stemmen. 

Besluit na 
aangenomen 
amendementen 

1. De Jaarstukken 2015 (inclusief de Jaarrekening 2015) vast te stellen met een 
positief rekeningresultaat van € 4.594.000. 

2. Escrow Essent van €70.610,-  te reserveren voor duurzame energie. 
3. Het rekeningresultaat 2015 toe te voegen aan de reserve Strategische 

projecten met uitzondering van bedragen die door middel van 
bestemmingsreserves (conform bijlage 3) beschikbaar worden gesteld voor:  

a) Onontkoombare uitgaven, de bestemmingsvoorstellen 1, 2 en 3, ad € 
484.000; 

b) Meerjarenprogramma’s en jaargrens overschrijdende projecten, de 
bestemmingsvoorstellen 4 en 5, ad € 183.000; 

c) Overige bestemmingsvoorstellen, 6 tot en met 10, ad € 736.000; 
4. In te stemmen met het bestemmingsvoorstel van de Statengriffie ad € 

36.500; 
5. In te stemmen met het aanhouden van de reserve Jeugdzorg om het 

Overlegorgaan Sociaal Domein Flevoland tot 1 juli 2016 de gelegenheid te 
bieden hierop beroep te doen met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
gesteld in motie nr. 11 dd. 14 november 2012.  
Indien het Overlegorgaan voor 1 juli 2016 geen beroep heeft gedaan op de 
reserve conform de door Provinciale gestelde voorwaarden of na honorering 
van betreffende aanvragen, zal de reserve Jeugdzorg worden opgeheven en 
zullen de daarin aanwezige middelen vrij vallen in de reserve Strategische 
projecten.  

     I.De voorwaarden luiden als volgt: 
- aanvragen dienen voor 1 juli 2016 te worden ingediend; 
- uitgangspunt is de motie nr. 11 d.d. 14 november 2012; 
- vraaggerichtheid vanuit de gemeenten; 
- het betreft kosten die voortvloeien uit de transitie; 
- een aanvraag moet voorzien zijn van een inhoudelijk en financieel goede 
  onderbouwing; 
- de reserve is niet bedoeld voor het opvangen van gemeentelijke- en 
   Rijksbezuiniging. 
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     II.Aan PS te rapporteren over de mate van honorering, zo spoedig mogelijk  
   maar uiterlijk bij de zomernota. 

6. De 8e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 
 

Besluit op 
geamendeerd 
voorstel 

Aangenomen met  35 stemmen voor en  5 stemmen tegen. 

Stemverklaringen - 
 
b. Ontwerp delegatiebesluit OV Almere 
Ontwerp-besluit 2. In te stemmen met een aanvullende bekostiging van het openbaar vervoer 

     voor de uitbreiding van bestaande lijnen of aanleg van nieuwe lijnen voor 
     Almere Poort (inclusief Duin), Almere Oosterwold (incl. Nobelhorst en 
     Vogelhorst) en Almere Weerwater, die het volgende betekenen: 

a. per extra inwoner van de nieuwe wijken ten opzichte van 1 januari 2015 
ontvangt het college van Burgemeester & Wethouders van Almere met 
ingang van 2018 een structureel bedrag van € 69,70 (prijspeil 2015); 

b. tot een maximum van structureel € 2.850.000 in totaal per jaar (prijspeil 
2015); 

c. het bedrag per inwoner wordt uitgekeerd op basis van het daadwerkelijk 
aantal inwoners dat zich op 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar 
in de nieuwe wijken heeft gevestigd. 

3. De dekking van de aanvullende bekostiging steeds voor de eerst volgende vier 
jaar te regelen, voor de eerste keer in de Perspectiefnota 2017-2021 en 
daarna in de Programmabegrotingen voor 2018 en daarna. 

4. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit, waarin de ‘Hoofdlijnennotitie 
Delegatie busvervoer Almere’ die uw Staten op 24 februari 2016 als kader 
hebben vastgesteld, is uitgewerkt, zodat: 
a. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer van Almere wordt 

gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders van 
Almere voor de periode tot en met 31 december 2027; 

b. De delegatie zich beperkt tot het verlenen van concessies die binnen de 
delegatieperiode blijven; 

c. De provinciale vergoeding (€ 13.719.579 (prijspeil 2015) plus de 
vergoeding die voortvloeit uit beslispunt 1) voor en de opbrengsten uit 
het OV uitsluitend mogen worden aangewend voor de bekostiging van de 
gedelegeerde bevoegdheid, waaronder voor: 

i. de uitvoering van de concessie; 
ii. het beheer van de concessie; 
iii. het beheer en onderhoud van de busbanen tot een maximum van 5% van 

de beschikbaar gestelde middelen; 
iv. kleine investeringen in de infrastructuur tot een maximum van € 50.000 

per jaar en 
v. eenmalig tot maximaal € 500.000 voor het totaal van de 

delegatieperiode voor een grote investering, na instemming van GS. 
d. De jaarlijkse provinciale vergoeding wordt geïndexeerd, zoals ook de 

subsidies aan instellingen worden geïndexeerd; 
e. Bij onvoorziene omstandigheden (waaronder ingrijpende 

rijksbezuinigingen) GS met B&W in gesprek gaan over mogelijk 
noodzakelijke aanpassing van het delegatiebesluit en dat, wanneer uit 
die gesprekken geen overeenstemming volgt, het delegatiebesluit kan 
worden ingetrokken. 

f. Bij (tussentijdse) beëindiging van de delegatie de continuïteit van de 
dienstverlening aan de Almeerse reizigers wordt gegarandeerd door vast 
te leggen dat de provincie alle verantwoordelijkheden terugneemt en 
contractuele verplichtingen overneemt en gebruik kan maken van de 
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kennis van en kunde van de gemeente Almere. 
Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
Stemverklaringen 50PLUS (voor), Senioren+Flevoland (voor) 
 
c. Gewijzigde bestuursopdracht nationaal park OVP 
Ontwerp-besluit 1.De bestuursopdracht Uitwerkingsfase Nationaal Park Oostvaardersplassen (d.d.    

   27 januari 2016) (#1796722) op grond van de recente ontwikkelingen bij het  
   Ministerie Economische Zaken de opdracht uit te breiden zodat medio 2016: 
- in gezamenlijkheid met partners een bidbook voor de status Nationaal Park 

van Wereldklasse conform de vraag van het Ministerie van EZ wordt 
ingediend; 

- een overzicht beschikbaar is van de inrichtingsmaatregelen die op korte 
termijn gerealiseerd moeten worden bij toekenning van de pilotstatus 
status voor Nationaal Park van Wereldklasse; 

- op basis van de nieuwe inzichten van het bidbook een eventuele herijking 
plaats kan vinden van de huidige bestuursopdracht; 

- Het oorspronkelijke gebied van Oostvaardersplassen (en omgeving) uit te 
breiden met de gebieden Markerwadden, Markermeer en Lepelaarplassen 
(en omgeving); 

2.Voor deze aanvulling van de bestuursopdracht de 10e begrotingswijziging vast 
   te stellen waarbij € 150.000 wordt onttrokken aan de reserve strategische 
   projecten, oormerk Nationaal Park Oostvaardersplassen. 

Toezegging - 
 
Amendement E Voorzorgsprincipe openstelling Oostvaardersplassen 
Dictum Toevoegen aan beslispunt 1:  

- De Natura 2000 richtlijnen en intrinsieke waarde van het gebied leidend te 
laten zijn bij de planvorming om te komen tot een Nationaal Park  
- Het voorzorgsprincipe te hanteren en het gebied niet verder open te stellen 
dan het huidige niveau ten einde onherstelbare schade aan het gebied te 
voorkomen.  

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 

Besluit Verworpen met 2 stemmen voor en 38 stemmen tegen. 
Stemverklaringen Senioren+Flevoland (tegen) 
 
Besluit op 
voorgelegd 
ontwerp-besluit 

Aangenomen met  33  stemmen voor en  7  stemmen tegen. 

Stemverklaringen - 
 
d. Situering projecten ‘Luierpark’en ‘Kroonbos’ programma Nieuwe Natuur 
Ontwerp-besluit 1.In te stemmen met de realisatie van de Nieuwe Natuurprojecten 'Luierpark' en 

'Kroonbos' op locaties buiten de locatie van het project ‘Eemvallei-Zuid’ van 
Staatsbosbeheer. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 
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Besluit Aangenomen met 35  stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

 
Stemverklaringen - 
 
e. Zienswijze OFGV 
Ontwerp-besluit 1.Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2016 van de 

   Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
2.Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2017 van de 
   Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe het opleidingsbudget van de OFGV in de 
Algemene Vergadering aan de orde te zullen stellen. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 
Stemverklaringen - 
 
 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  23:08  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.   

 

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/

