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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw M.E.H. Broen (aanwezig vanaf 15.38 uur), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw 
M. Smeels-Zechner, de heer A. Gijsberts, de heer E.F. Plate, de heer J. de Reus en de heer Th.J.G. 
Vulink. PVV: mevrouw B. Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen 
en de heer J.B. Janssen.  CDA: mevrouw M. Luyer (aanwezig vanaf 16.30 uur, derhalve bij stemming 
over de heer Meijer nog niet aanwezig), mevrouw C.J. Schotman, de heer W.R. Bouma (aanwezig 
vanaf 15.36 uur), de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouw 
C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden en de heer W.F. Mulckhuijse.  
D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, de heer T. Smetsers en de heer P.M.S. 
Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels.  
ChristenUnie: de heer L. Ferdinand, de heer H.J. Hofstra en de heer R.J. Siepel. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd (aanwezig vanaf 
15.38 uur) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (aanwezig vanaf 15.37 uur) en 
mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (VVD), de heer A.M. Meijer (SP) en de heer M.A. 
Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
De heer W. Jansen (50 PLUS), de heer H. van Ravenzwaaij (SP) en de heer C.J. Kok (PVV) 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen en Vragenhalfuurtje 

Er zijn geen mededelingen of vragen voor het vragenhalfuurtje. 
      
Benoemingen 
Agendapunt 6 behelst de stemming tot benoeming van de nieuwe gedeputeerde, 
de heer (Ad) A.M. Meijer van de SP. Nu het een ‘benoeming van personen’ 
betreft, is conform de Provinciewet voorzien in stemmen met stembriefjes.   
 
Toelichting t.a.v. de Perspectiefnota 2017-2021 
Bij het indienen van technische vragen constateerde de fractie van de PvdD dat 
er mogelijk een fout zat in de Perspectiefnota. In de beantwoording van deze 
technische vragen heeft het college dit bevestigd en toegelicht waar de fout in 
zat, namelijk in de tabel op blz. 19 van de Perspectiefnota. Hier stond onder   
“A1; Economische Ontwikkelingen; Kornwerderzand”  in 2017 abusievelijk een 
bedrag opgenomen van € 0,1 mln., terwijl dit bedrag ook al in diezelfde tabel 
onder “A2” vermeld stond. De fout is hersteld in het stuk zoals dat vanavond 
voorligt. 

Besluit Conform 
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 Mededelingen 3.
 Geen 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 10 mei 2017 4.
Besluit Conform 
 

 Benoeming gedeputeerde  5.
Dictum 1. De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie 

    Flevoland per 10 mei 2017: de heer A. M. Meijer met een volledige functie; 
2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken, ter zake van de uitvoering 
    van het gestelde onder 1, de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 
    nemen. 
3. Aan de voor benoeming voorgedragen gedeputeerde Meijer ontheffing te 
    verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de provincie Flevoland met 
    ingang van 10 mei 2017 tot en met 9 mei 2018. 

Procedure-
voorstel 

De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de volgende procedure: 
a)Verslag commissie benoembaarheid gedeputeerde 
b)Schriftelijke stemming eerste beslispunt, reguliere stemming beslispunt 2 en 3 
c)Tellen door commissie van stemopneming 
d)Uitslag en aannemen benoeming 
e)Installatie 

Besluit Conform voorstel van de voorzitter 
Verslag 
commissie 
benoembaarheid 
gedeputeerde 

De commissie benoembaarheid gedeputeerde bestond uit de statenleden: 
Rötscheid (D66), De Reus (VVD), Jansen (PVV) en Miske (GL).  
De voorzitter, mevrouw Rötscheid, heeft de conclusies van de commissie 
verwoord.  
Zij geeft aan dat de commissie in de middag heeft vergaderd in aanwezigheid 
van de Commissaris van de Koning. Daarbij heeft de commissie de bevindingen 
meegenomen welke zijn voortgevloeid uit de ‘risicoanalyse integriteit’ die de 
Commissaris van de Koning heeft uitgevoerd.  
De commissie heeft daarbij kennis genomen van de brief van de Commissaris van 
de Koning en zijn toelichting daarbij. Deze brief is daarna ook beschikbaar  
gesteld aan uw Staten. De conclusie van de brief is dat er geen beletselen zijn 
gebleken om tot benoeming tot lid van het college van GS van de provincie 
Flevoland over te gaan. 
 
De commissie heeft zelf ook kennis genomen van de wettelijk vereiste 
documenten. Daarbij is ook het CV van de kandidaat-gedeputeerde in het 
onderzoek betrokken. De commissie is gebleken dat er geen voorzienbare 
integriteitsrisico’s aanwezig zijn ten aanzien van  de benoembaarheid van de 
kandidaat gedeputeerde. De conclusie van de commissie is dan ook gebaseerd op 
het geheel van deze genoemde documenten en het gesprek daarover in de 
commissie. 
 
Op één punt na zijn de commissie geen bezwaren gebleken tegen de benoeming 
van de heer Meijer. Op grond van artikel 35b van de Provinciewet dienen 
gedeputeerden ingezetene te zijn van de provincie waarin zij het ambt van 
gedeputeerde vervullen. De heer Meijer woont in de gemeente Amersfoort en is 
daarmee ingezetene van de provincie Utrecht. Inzake de benoembaarheidseis 
van woonplaats van betrokkene is daarmee niet voldaan. 
Op basis van hetzelfde artikel kan een ontheffing worden verleend van het 
woonplaatsvereiste. Het is aan uw staten te bepalen of daarvoor voorlopige 
dispensatie wordt verleend. 
 
De heer Meijer heeft ons aangegeven niet bereid te zijn te willen verhuizen naar 
de provincie Flevoland. De meerderheid van de commissie adviseert uw staten 
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een ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen.  
 
Eindconclusie 
De unanieme eindconclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid 
kandidaat gedeputeerde is dat op één punt na - het vereiste van ingezetenschap 
–geen feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel vormen 
voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat als gedeputeerde van de 
provincie Flevoland. Zij acht de kandidaat benoembaar voor de functie van 
gedeputeerde. De meerderheid van de commissie stelt aan uw Staten voor de 
ontheffing van het woonplaatsvereiste gedeputeerde in behandeling te nemen. 

Beslispunt 1 
Aantal 
aanwezigen 
schriftelijke 
stemming 

De voorzitter verklaart dat 37 statenleden aanwezig zijn. 

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 blanco stem. 
Beslispunt 2+3 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV t.a.v. beslispunt 3: tegen 
 
 

 Bespreekstukken  6.
a. Perspectiefnota 
Dictum 1. De Perspectiefnota 2017-2021 als leidraad te hanteren voor de opstelling van 

    de Programmabegroting 2018; 
2. In te stemmen met dat de geaccordeerde begrotingsvoorstellen voor 2017 via 
    een mandaatbegrotingswijziging worden afgehandeld; 
3. De navolgende kredieten voor 2017 beschikbaar te stellen: 
   •verhoging krediet investeringen landwegen: + € 278.000  
   •aanschaf vaartuigen: + € 190.000 
   •verduurzaming provinciale gebouwen: + € 760.000 
4. In te stemmen met de in de Perspectiefnota 2017-2021 op pagina 17 onder l. 
    voorgestelde aanpassingen met betrekking tot het beleid inzake 
    risicomanagement;  
5. Het Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 vast te stellen.    

Toezegging Gedeputeerde Appelman: 
-De gedeputeerde geeft aan dat hij in de integrale commissie reeds heeft 
toegezegd de aanpassingen in het risicomanagementbeleid  beeldvormend te 
agenderen.  
-De gedeputeerde zegt ten aanzien van de spoorwegverbinding Flevokust toe dat 
het college nog eens zal kijken welke investering een dergelijke spoorlijn zou 
vragen.  
 
Gedeputeerde Lodders: 
-De gedeputeerde zegt toe dat na de zomer een beeldvormende ronde 
plaatsvindt over kavelruil, in navolging op de eerdere stappen die over kavelruil 
zijn gezet en waarover in een recente mededeling Provinciale Staten is 
geïnformeerd. 
-De gedeputeerde herhaalt de toezegging uit de integrale commissie t.a.v. de 
energieagenda, namelijk dat deze agenda in het derde kwartaal komt. Dit zal 
geen verdere vertraging oplopen, bovendien is dan de PM post ingevuld. 
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De heer Verbeek  
-Naar aanleiding van de ingediende moties op het gebied klimaatneutraal 
provinciehuis/ verduurzaming provinciale daken doet de heer Verbeek een 
voorwaardelijke toezegging in de vorm van een aanbod voor agendering in de 
commissie bestuur. 
Het verzoek is daarbij deze moties niet in te dienen, zodat eerst in 
gezamenlijkheid  een gesprek kan worden gevoerd in de commissie over het 
gewenste ambitieniveau. 
Ter voorbereiding hierop kan een inventarisatie worden opgesteld van hetgeen 
reeds gebeurt op dit gebied. Hierop kunnen de staten aangeven welke 
aanvullende voorstellen zij wenst te doen en kan besluitvorming over eventueel 
benodigde budgetten bij de begroting plaatsvinden. 
Eén van de moties (verduurzaming provinciale daken) is hierop ingetrokken. De 
tweede motie (klimaatneutraal provinciehuis) is wel in stemming gebracht (en 
daarbij niet aangenomen).  
Daarmee is de grondslag voor de door de heer Verbeek gedane toezegging komen 
te vervallen. 
- Naar aanleiding van de ingediende motie  ‘besturen met mededelingen’ zegt de 
heer Verbeek toe hierover met organisatie, college en staten in gesprek te gaan 
en hiertoe met een notitie te komen in de commissie bestuur. 

 
Amendement A VVD, CDA, SP, D66, PVV, SGP en ChristenUnie – Verbreding sluizencomplex 

Kornwerderzand 
Dictum -Additioneel € 1.000.000 vrij te maken 
Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen PvdA: voor 
Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
 
Amendement B CDA, SP en PvdA – Krachtige samenleving 
Dictum - € 1,5 miljoen euro te reserveren voor het perspectief ‘Krachtige samenleving’, 

onderdeel van de Omgevingsvisie 
- Dit bedrag samen te stellen uit de eventuele vrijval van middelen transitie 
Jeugdzorg en vanuit de incidentiele vrije ruimte binnen de reserves 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen PvdD: voor, D66: voor, VVD: voor 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
 
Dictum 
Statenvoorstel 
na aangenomen 
amendementen 

1.De Perspectiefnota 2017-2021 als leidraad te hanteren voor de opstelling van 
   de Programmabegroting 2018; 
2.In te stemmen met dat de geaccordeerde begrotingsvoorstellen voor 2017 via  
   een mandaatbegrotingswijziging worden afgehandeld; 
3.De navolgende kredieten voor 2017 beschikbaar te stellen: 
•verhoging krediet investeringen landwegen: + € 278.000  
•aanschaf vaartuigen: + € 190.000 
•verduurzaming provinciale gebouwen: + € 760.000 
4.In te stemmen met de in de Perspectiefnota 2017-2021 op pagina 17 onder l. 
   voorgestelde aanpassingen met betrekking tot het beleid inzake  
   risicomanagement;  
5.Het Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 vast te stellen;    
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6.Additioneel € 1,0 mln. vrij te maken voor verbreding sluizencomplex 
   Kornwerderzand 
7.€ 1,5 mln. te reserveren voor het perspectief ‘Krachtige samenleving’, 
   onderdeel van de Omgevingsvisie; 
8.Het onder beslispunt 7. genoemde bedrag samen te stellen uit de eventuele 
   vrijval van middelen transitie jeugdzorg en vanuit de incidentiele vrije ruimte 
   binnen de reserves. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

Stemverklaringen - 
 
Motie  1 PVV-Per direct stopzetten financiering Floriade 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  PvdA: tegen, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Motie  2 PVV-Smart Mobility 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  PvdA: tegen, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Motie  3 PVV-Energietransitie 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  Senioren+Flevoland: tegen, PvdA: tegen, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Motie  4 PVV-3% extra budget voor economische activiteiten t/m 2019 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  ChristenUnie: voor, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 8 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
 
Motie  5 PVV-Geen behoefte aan Oostvaarderwold 2.0 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  PvdD: tegen, CDA: tegen, PvdA: tegen, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen 
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Motie  6 PVV-Opcenten MRB 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  Senioren+Flevoland: tegen, PvdD: tegen, PvdA: tegen, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen 
 
Motie 7 PvdA-Krachtige samenleving 
Besluit   Ingetrokken 
 
Motie  8 PvdA-Effectiviteit Bestuur 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  Senioren+Flevoland: voor, PvdD: voor, D66: tegen, CDA: tegen, PvdA: voor 
Besluit  Verworpen met 12 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
 
Motie  9 GroenLinks en PvdD-Klimaatneutraal provinciehuis 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  D66: voor, SP: tegen, CDA: tegen, PvdA: voor 
Besluit  Verworpen met 14 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
 
Motie  10 PvdD-Bescherming intrinsieke waarde natuur 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  Senioren+Flevoland: voor, PvdA: voor, VVD: tegen 
Besluit  Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen 
 
Motie 11 SGP-Besturen  met mededelingen 
Besluit   Ingetrokken 
 
Motie 12 SGP-Verduurzaming provinciale daken 
Besluit   Ingetrokken 
 

 Sluiting 7.
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.  
U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl                

 


