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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 1 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 C.J. Kok (PVV) 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 E.F.
Plate (VVD), de heer L. Post (ChristenUnie), 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: de heer P.T.J. Pels (PvdA),mevrouw J. Staalman (GroenLinks),de heer H. van Ravenzwaaij (SP).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen en vragenhalfuurtje
Er zijn geen mededelingen en geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje.
Er zijn geen fracties die een motie vreemd aan de orde van de dag wensen in te
dienen. Daarmee vervallen de agendapunten 3,4 en 8.

Besluit

Benoeming
Als agendapunt 6 staat geagendeerd het verlengen van het ziekteverlof van de
heer Gijsberts door het vervangend Statenlidmaatschap van de heer Vulink te
verlengen. De vergadering stemt ermee in over deze verlenging bij acclamatie te
stemmen.
Conform

3. Mededelingen
4. Vragenhalfuurtje
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 1 juni 2016
Besluit
Conform
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6. Benoemingen
Ontwerp besluit 1. Het Statenlid dhr. T.J.G. Vulink (WD) te benoemen als plaatsvervangend
Statenlid in Provinciale Staten voor een periode van 16 weken (15 juni -15
september) vanwege het ziekteverlof van Statenlid dhr. A. Gijsberts;
2. Het besluit zoals verwoord onder 1. te laten ingaan per 15 juni 2016 .
Besluit
Conform
7. Bespreekstukken
a.
Ontwerp-besluit 1.De Perspectiefnota 2016-2020 vast te stellen;
2.De met de Perspectiefnota 2016-2020 samenhangende 9de wijziging van de
Programmabegroting 2016 vast te stellen;
3.De onderstaande kredieten te wijzigen:
-Het bruto raamkrediet investeringen wegen te verhogen met € 55.000 tot
€ 28.487.000;
- Het krediet investeringen niet jaarlijks onderhoud vaarwegen te verhogen met
€ 600.000 tot € 2.375.000;
Toezegging
Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat schriftelijk antwoord volgt op de
specifieke situatie van een tweetal verleende ontheffingen voor afschot die,
zoals vragensteller in haar motie (nr. 11) verwoordt, onterecht zouden zijn
afgegeven.
Gedeputeerde Lodders zegt toe dat bij Rijkswaterstaat (RWS) navraag wordt
gedaan over de situatie bij Ketelbrug i.v.m. openstelling/filevorming, en of een
overzicht hiervan beschikbaar kan worden gesteld aan de commissie.
Bij voorkeur over een periode van bijvoorbeeld twee jaar.
De heer Verbeek zegt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een
notitie/mededeling toe , naar aanleiding van de motie Participatiewet, met
daarin aandacht voor de vraagstukken ‘waar staan we, wat zijn de
leerervaringen en onze ambities’.
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

38

Motie 1
Dictum

Culturele participatie
Dragen het college op:
- te stoppen met het verder uitwerken en doorgaan van het project" Het
sentiment van Flevoland";
- bij daadwerkelijke behoefte van gemeenten, in samenwerking met
afzonderlijke gemeenten te komen tot een gedegen probleemanalyse t.a.v. de
zeer verschillende problematiek;
- deze analyse nog in 2016 in de commissie bestuur te bespreken en tot die tijd
terughoudend te zijn met het voeren van gesprekken met organisaties over
mogelijke uitvoering;
- daarbij tevens aan te geven wat de bovenregionale rol terzake is van de
provincie t.o.v. die gemeenten
- de geoormerkte middelen voor 2016 en volgende jaren zonder oormerk te
houden in de stelpost nieuw beleid.
38

Toezegging
Aantal

Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
-
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aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 2
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Verlaging provinciale opcenten
Dragen het college op:
- te stoppen met het verder uitwerken en doorgaan van het project" Het
sentiment van Flevoland";
- bij daadwerkelijke behoefte van gemeenten, in samenwerking met
afzonderlijke gemeenten te komen tot een gedegen probleemanalyse t.a.v. de
zeer verschillende problematiek;
- deze analyse nog in 2016 in de commissie bestuur te bespreken en tot die tijd
terughoudend te zijn met het voeren van gesprekken met organisaties over
mogelijke uitvoering;
- daarbij tevens aan te geven wat de bovenregionale rol terzake is van de
provincie t.o.v. die gemeenten
- de geoormerkte middelen voor 2016 en volgende jaren zonder oormerk te
houden in de stelpost nieuw beleid.
38
Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen.
Senioren+Flevoland (tegen)

Motie 3
Toezegging

Sentiment van Flevoland, ingetrokken
-

Motie 4
Dictum

Meetbare doelstellingen Economie en Floriade
Dragen het college op:
- Voor eind 2016 met meetbare doelstellingen te komen uitgedrukt in geld en
arbeidsplaatsen voor de Floriade en de totale economische agenda en deze voor
te leggen aan Provinciale Staten;
- indien dit niet het geval is een voorstel te doen aan Provinciale Staten om
de bijdrage aan de Floriade te stoppen en dit mede te delen aan Almere;
- als gedeputeerde Economie conclusies te trekken als u dit niet kunt realiseren,
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Verworpen met 9 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
CU (tegen)

Motie 5
Toezegging

Onthulling 7e Landschapskunstwerk, ingetrokken
-

Motie 6
Dictum

Geen verder budget Landschapskunstwerk
Dragen het college op :
- na 2016 geen geld meer ter beschikking te stellen voor het realiseren van een
8ste landschapskunstwerk.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
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Besluit
Stemverklaringen

Verworpen met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
-

Motie 7
Dictum

Fonds Leefbaarheid
Dragen het college op:
1. het Fonds Leefbaarheid met inachtneming van de volgende uitgangspunten uit
te werken:
a. een bestuursstijl die zich openstelt naar de samenleving en die
ontvankelijk is voor nieuwe ideeën, die uitnodigt en meedenkt;
b. in de uitwerking van de kaders voor het Fonds Leefbaarheid ruimte te
scheppen voor participatieve deelname vanuit de samenleving;
c. daarvoor gerichte criteria op te stellen;
d. de 'buitenwacht' te informeren en uit te nodigen om voorstellen in te dienen.
2. uiterlijk in november 2016 deze uitwerking voor te leggen aan de Staten.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
PVV (tegen)

Motie 8
Toezegging

Participatiewet, ingetrokken
-

Motie 9
Toezegging

Stimuleren circulaire economie, ingetrokken
-

Motie 10
Dictum

Stimuleren innovatie eiwittransitie
Dragen het college op:
- via bijvoorbeeld de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. aandacht te
verlenen aan starters, doorstarters en ondernemers die gericht zijn op innovatie
binnen de duurzame transitie van de productie en consumptie van dierlijke
eiwitten naar equivalenten van plantaardige oorsprong en zich in Flevoland
willen vestigen of gevestigd zijn, deze behulpzaam te zijn bij het vinden van
kapitaal en deze te verbinden met onderzoeksinstellingen, onderwijs en
bedrijfsleven.
38

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 11
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Beoordeling verlenen ontheffing voor afschot
Spreken uit:
- dat het doden van dieren een zwaar middel is;
- dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het beoordelen van aanvragen
voor ontheffingen om dieren te doden;
38
Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen.
-
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Motie 12
Dictum
Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 13
Dictum
Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 14
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen
Motie 15
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

NLE-Batavialand
Spreken uit:
Teleurgesteld te zijn in het niet behalen van de doelstelling om op 1 januari 2016
tot een definitieve bestuurlijke samenwerking te komen van Batavialand
38
Verworpen met 3 stemmen voor en 35 stemmen tegen.
50PLUS (voor)
Onthulling 7e landschapskunstwerk
Dragen het college op:
De onttrekking van 40.000 euro uit de reserve grootschalige kunstprojecten voor
de onthulling van het 7e landschap kunstwerk te schrappen
38
Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
CU (tegen)
Stimuleren circulaire economie (nieuwe versie)
Verzoeken het college:
Het Flevolandse composietencluster oproepen hun producten circulair te maken
door het gebruik van duurzame grondstoffen (natuurlijke vezels, bichars e.d.) en
dit structureel te bespreken.
38
Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Snel internet Noordoostpolder
Verzoeken het college:
- zich er mede voor in te spannen dat tot realisatie van snel internet in de
Noordoostpolder wordt over gegaan;
- daarbij in overleg met de gemeente Noordoostpolder te treden om te komen
tot een voorstel terzake;
- op zo spoedig mogelijke termijn daartoe een voorstel aan provinciale staten
voor te leggen;
- daarbij de oplossing te zoeken in revolverende financiële middelen, zoals
bijvoorbeeld een achtergestelde lening of een overbruggingskrediet;
- daarbij rekening te houden met het feit dat" "verkapte" staatssteun niet
geoorloofd is.
38
Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
VVD (voor), PVV (tegen), SGP (voor), CU (voor), PvdA (voor), GL(tegen).

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

Besluitenlijst PS
Bladnummer

6
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00:20 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.

