
  
  B e s l u i t e n l i j s t  P S  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw  M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, heer A. 
Gijsberts, heer E.F. Plate, heer J. de Reus en heer H.W.E. van Vliet. PVV: mevrouw I.B. Joosse, 
heer W. Boutkan, heer I.C. van Ginkel, heer C.A. Jansen, heer J.B. Janssen en heer C.J. Kok.  CDA: 
mevrouw  M. Luyer, mevrouw C.J. Schotman, heer  W.R. Bouma, heer J. Hopster en heer J. van 
Slooten. SP: mevrouw C.P.M. de Waal, heer H.A. van der Linden, heer W.F. Mulckhuijse en heer H. 
van Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. Papma, heer S.J. Kok, heer T. Smetsers en heer P.M.S. 
Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, heer W. de Jager.  ChristenUnie: heer H.J. Hofstra, heer 
R.J. Siepel. 50PLUS: heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en heer S. Miske. SGP: heer J.L. Bogerd en heer J.N. Simonse. 
PvdD: mevrouw M.C. Bax en mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: 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 M.A. Rijsberman (D66) en de 
heer A. Stuivenberg (SP) 
 
Afwezig met kennisgeving: mevrouw  S. Verbeek (SP), heer L. Post (CU), de heer P.T.J. Pels (PvdA). 
 

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

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van oud Statenlid de heer Paas, Statenlid 
voor het CDA van 1987-1995. 

 
 Vaststellen agenda 2.

 Mededelingen 
Bij het agendapunt mededelingen wordt twee maal geheimhouding bekrachtigd. 
 
Interpellatie 
De fractie 50Plus heeft een interpellatiedebat aangevraagd over ‘ Vliegveld 
Lelystad’. De fractie trekt dit verzoek in bij vaststelling agenda. Inmiddels is 
over de actualiteit zoveel meer duidelijk, dat interpellatie niet langer zinvol is. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van 50 plus heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
‘Openbaar vervoertarieven in de concessie IJsselmond 2017’. De fractie van 
GroenLinks heeft aangegeven vragen te willen stellen over ‘de inbreng van GS op 
het congres van de regio Zwolle’. Deze worden behandeld bij agendapunt 5. 
 
De vergadering besluit 4 belangrijke agendapunten naar voren te halen, omdat  
bij de behandeling in de commissies is gebleken dat deze  de meeste aandacht 
en tijd vragen. Het betreft agendapunten 9a en 9 e/f/g/ (Flevolands archief, 
Batavialand en NLE).Agendapunten 9 b, c en d komen daarna aan de orde 
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De fractie van de SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, met als 
onderwerp ‘Fairtrade’. Deze zal worden geagendeerd als agendapunt 10. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
Mededeling van de voorzitter 
De voorzitter licht twee geschenken toe voor de Statenleden. Het traditionele kerstpakket, en een 
bloemlezing : ‘Flevoland: literaire reis door de tijd’.   
 
Ondertekening  ‘Overdrachtsovereenkomst Minister van Economische Zaken en Provincie 
Flevoland, Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen’ 
Vandaag is een belangrijk document ondertekend over het beheer van grote grazers in de 
Oostvaardersplassen. Gedeputeerde Stuivenberg licht hierover het een en ander toe. 
 
Bekrachtiging geheimhouding Batavialand/ NLE 
Het college stelt voor de geheimhouding te bekrachtigen op de geheime stukken die zijn gedeeld 
rondom agendapunt 9e ‘totstandkoming gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief en 
Batavialand’, die ter inzage hebben gelegen bij de griffie. Bij de nazending van het Statenvoorstel 
(1950814) is een memo meegezonden (1982147) ‘nagezonden geheime stukken bij statenvoorstel 
totstandkoming gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief/Batavialand’. Hierbij is 
aangegeven welke stukken niet openbaar zijn en waarom. 
Gedeputeerde Rijsberman bevestigt dat de stukken informatie betreffen die of tot personen te 
herleiden zijn of het financiële belang van de provincie kunnen schaden. Ten aanzien van de 
termijn geeft de gedeputeerde aan dat geen sprake is van een termijn, omdat de betreffende grond 
in dit geval niet verjaart. De vergadering bekrachtigt de geheimhouding. 
 
Bekrachtiging geheimhouding achterliggend bijlage  bij mededeling m.b.t. instemmen met 
realisatieovereenkomst van het Nieuwe Natuur project Swifterpark 
Het college stelt voor de geheimhouding te bekrachtigen op  één van de bijlagen bij de mededeling  
‘Planuitwerking incl. business case’. De Staten zijn daarover geïnformeerd via een spoedmededeling 
en via de LIS van week  48(HB 1954120). Het stuk heeft ter inzage gelegen bij de griffie. 
Gedeputeerde Appelman geeft aan dat sprake is van privacy- en bedrijfsgevoelige informatie, 
waarvoor geheimhouding dient te gelden tot het project is opgeleverd. 
Toezegging  
Naar aanleiding van een verhelderende vraag van de heer Boutkan (PVV) zegt gedeputeerde 
Appelman toe dat hij op korte termijn een email aan PS verstuurt waarin staat aangegeven welke 
van de ter inzage liggend stukken behorend bij de mededeling project Swifterpark geheim zijn en 
welke openbaar. Geverifieerd wordt of alle geheime stukken die momenteel ter inzage liggen ook 
daadwerkelijk geheim zijn. De vergadering bekrachtigt de geheimhouding. 
 
 

 Interpellatiedebat – 50PLUS  4.
Onderwerp Vliegveld Lelystad. 
Besluit Verzoek tot interpellatiedebat ingetrokken. 
Toezegging - 
 

 Vragenhalfuurtje – 50PLUS 5.
Onderwerp Openbaar vervoertarieven in de concessie IJsselmond 2017 
Beantwoording Portefeuillehouder Stuivenberg 
Toezegging - 
 
Vragenhalfuurtje – GroenLinks 
Onderwerp inbreng van GS op het congres van de regio Zwolle 
Beantwoording Portefeuillehouder Rijsberman 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt tot dat het onderwerp stand van zaken regio 
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Zwolle begin 2017 in informerende zin kan worden geagendeerd in de commissie 
Bestuur. 
Hij zegt tevens toe dat gekeken wordt naar een passende wijze van het onder de 
aandacht brengen van het onderwerp Duurzaamheid richting de regio Zwolle. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 7 december 2016 6.

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 9 november 2016 7.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 8.
a. Voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde 
Dictum In te stemmen met bijgevoegde reactie op het voorontwerp Rijksinpassingsplan 

Windpark Zeewolde. 
stemverklaring PVV (tegen reactie in deze vorm, onder verwijzing naar amendement zoals 

ingediend op 13 juli 2016) 
Besluit Conform 
 
b. Verordening fractieondersteuning 
Dictum 1. De verordening Fractieondersteuning 2016 vast te stellen;  

2. De verordening Fractieondersteuning 2016 te laten in gaan op 1 januari 2017;  
3. Per ingangsdatum, de verordening op de Ambtelijke bijstand en 
    fractieondersteuning 2013 in te trekken.   

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken – aangehouden volgorde: a, e, f, g, b, c,d 9.
a. Beleidsplan Recreatie en Toerisme 
Dictum 1. Het beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland vast te stellen; 

2. De 2e begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen waarbij € 150.000 wordt 
onttrokken aan de reserve strategische projecten, oormerk toerisme en 
recreatie, voor de toeristische en recreatieve benutting van monumenten. 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de nieuw te ontwikkelen toeristische App 
meertalig zal worden uitgevoerd. 

Amendement  A   50PLUS -      Uitgangspunten bij beleidsplan Recreatie en Toerisme 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Besluit op 
oorspronkelijk 
statenvoorstel 

Aangenomen met algehele stemmen. 

Stemverklaringen - 
 
Motie 2 VVD – Overkoepelende website toeristische informatie Flevoland 
Dictum -de site www.flevoland.nl volgens deze richtlijnen vorm te geven; 

-Provinciale Staten over uiterlijk een halfjaar te informeren omtrent de stand 
 van zaken. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 

 

http://www.flevoland.nl/
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Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
 
e. Totstandkoming gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief en 

Batavialand 
Dictum A. Beslispunten met betrekking tot de omvorming van de gemeenschappelijke 

regeling (GR) Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE) in gemeenschappelijke regeling 
het Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (HFA) voor de 
behartiging van de archief wettelijke taken. 
1. Op grond van het bepaalde in artikel 73, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, onder de opschortende voorwaarde dat de  
eerste wijziging van de GR NLE in werking is getreden, aan Gedeputeerde Staten 
toestemming te verlenen om:  
a. de tweede wijziging van de GR NLE vast te stellen conform bijgevoegde 
conceptregeling (bijlage met nummer 1978267), waardoor deze regeling alleen 
wordt getroffen ter behartiging van de archiefwettelijke taken;  
b. als gevolg van de beperking van de GR tot archiefwettelijke taken de taken en 
bevoegdheden inzake het provinciaal archeologisch depot uit de GR te halen (en 
daarmee juridisch gezien uit te treden voor deze taak);  
c. als gevolg van de beperking van de GR tot archiefwettelijke taken de 
provinciale archiefwettelijke taken in te brengen in de GR met de nieuwe naam 
Het Flevolands Archief (en daarmee juridisch gezien voor deze taak toe te treden 
als deelnemer tot deze GR); 
d. dit alles onder de volgende opschortende voorwaarden: 
i. dat de eerste wijziging van de GR NLE in werking is getreden; 
ii. van uittreding van de Stichting Nieuw Land (Nieuw Land Poldermuseum) en 
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 
(Sociaal Historisch Centrum Flevoland) uit de GR NLE;  
iii. dat het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland en de colleges 
van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en 
Zeewolde een gelijkluidende tweede wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land vaststellen. 
2. Het budget voor de GR HFA voor het beheer van het provinciaal archief 
structureel te verhogen met € 16.177 naar € 66.765 en dit te dekken uit de 
stelpost onzekerheden perspectiefnota. 
B. Beslispunten met betrekking tot het onderbrengen van de niet-
archiefwettelijke taken bij Stichting Erfgoedpark Batavialand, die op dit moment 
binnen NLE worden uitgevoerd. 
3. Aangaan van een structurele subsidierelatie met Batavialand voor het uitvoeren 
van de museale en collectiebeheertaken die naar verwachting na 1 januari 2017 
door de GR NLE aan Batavialand worden overgedragen ter uitvoering van het 
‘Convenant Batavialand’ en die bijdragen aan de provinciale doelen uit het 
College Uitvoeringsprogramma, waarbij door  
Gedeputeerde Staten in de subsidiebeschikking extra monitoringsinstrumenten 
worden opgenomen en een toezichthouder wordt aangewezen belast met het 
toezicht op de naleving van de subsidieverplichtingen. 
4. Op de begroting 2017 een bedrag van € 1.458.783 te oormerken voor 
structurele subsidiering van de door Batavialand uit te voeren museale en 
collectiebeheertaken die bijdragen aan de provinciale doelen uit het College 
Uitvoeringsprogramma. 
5. Het budget voor het provinciaal archeologisch depot bodemvondsten 
structureel te verhogen met € 124.037 en dit te dekken uit de stelpost 
onzekerheden perspectiefnota.  
6. Voor Batavialand eenmalig een bedrag van € 285.012 beschikbaar te stellen uit 
de algemene reserve en voor een deel van € 36.000 uit de geoormerkte gelden 
voor Batavialand voor een extra investering ten behoeve van digitalisering, 
personele capaciteit en de vervanging/ uitbreiding van middelen en materialen 
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ten behoeve van het beheer van het archeologisch depot, omdat Batavialand op 
basis van een tussen de Provincie Flevoland en Batavialand te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst de wettelijke taken die Gedeputeerde Staten 
hebben voor het in stand houden van een provinciaal archeologisch depot gaat 
uitvoeren. 
7. Het budget voor het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland 
structureel te verhogen met € 12.986 en dit te dekken uit de stelpost 
onzekerheden perspectiefnota. 
C. Beslispunten met betrekking tot het verdelen van de kosten en baten van de 
GR NLE, voordat de omvorming tot de GR HFA is geëffectueerd. 
8. Een bedrag van € 312.869 (gebaseerd op de opgave van NLE) te reserveren als 
suppletie voor de in 2016 te verwachten tekorten over en benodigde bijdragen 
aan NLE en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. 
9. Een bedrag van € 1.465.784 (gebaseerd op de opgave van NLE) te reserveren 
als voorziening als provinciaal aandeel in de garantstelling: 
a. die NLE afgeeft voor het dekken van de kosten van het ontslag van het 
personeel dat wordt overgedragen aan Batavialand en; 
b. die in werking treedt wanneer Batavialand failliet gaat binnen de met de 
vakbond onderhandelde periode na het moment van overgang van het personeel 
van NLE naar Batavialand en; 
c. de benodigde voorziening ten laste te brengen van de algemene reserve. 
d. Indien de garantstelling na aflopen van de termijn niet ingelost hoeft te 
worden de middelen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. 
D. Beslispunten met betrekking tot het ondersteunen van een succesvolle start en 
doorontwikkeling van Batavialand. 
10. Een bedrag van € 2.750.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het door 
Gedeputeerde Staten toekennen van een eenmalige subsidie aan Batavialand 
voor het de doorontwikkeling van Batavialand onder de voorwaarde dat deze 
ontwikkeling bijdraagt aan de realisatie van provinciale doelen, zoals benoemd in 
Hoofdstuk 4.1 van de Programmabegroting 2016, waarbij door Gedeputeerde 
Staten in de subsidiebeschikking extra monitoringsinstrumenten worden 
opgenomen en een toezichthouder wordt aangewezen belast met het toezicht op 
de naleving van de subsidieverplichtingen. 
11. Dit bedrag ten laste te brengen van de door Provinciale Staten voor Stichting 
Erfgoedpark Batavialand geoormerkte gelden in de reserve Strategische 
projecten en de reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn, waarbij wordt 
aangegeven dat de subsidie bedoeld is voor: 
a. het leveren van een bijdrage aan de provinciale doelen,  
b. een succesvolle start van Batavialand met als onderlegger de door een extern 
bureau getoetste businesscase die Batavialand op verzoek van de Provincie 
Flevoland heeft opgesteld en, 
c. de transitie-, integratie- en doorontwikkelingskosten van Batavialand. 
12. In te stemmen met de 17e begrotingswijziging van 2016. 

Ordevoorstel De fractie 50Plus doet een ordevoorstel, behelzend de besluitvorming over de 
ontvlechting te verschuiven tot alle deelnemers uit de GR NLE instemmend 
hebben besloten. Met uitzondering van de fracties 50Plus en PVV is de 
vergadering hier tegen. Het ordevoorstel wordt niet overgenomen.      

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
Stemverklaringen 50Plus (tegen) 
 
Motie  3 PVV-     voorkomen miljoenenverlies door eerst alternatieve scenario’s door te 

rekenen 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 
Besluit  Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Motie 4 CDA/SGP Raad van toezicht 
Dictum Dragen het college op:  

Om in de voorwaarden voor de subsidieverlening aan de stichting Erfgoedpark 
Batavialand op te nemen dat er in de Raad van Toezicht altijd een goede balans 
van de volgende expertises aanwezig zal zijn: 
-de commerciële en marketingtechnische kennis en kunde om  
 bezoekersaantallen (en andere belangrijke bedrijfsresultaten) aanzienlijk te  
 verbeteren naar aantallen die vergelijkbaar zijn met soortgelijke instellingen; 
-Het strategisch vermogen om de doelen van Batavialand mee te boordelen er 
 moet kennis zijn van HRM bij moderne organisaties; 
-Een stevig, onafhankelijk, integraal en financieel toezicht, waarbij met name  
 wordt gelet op de inzet van het ontwikkelbudget bestemd voor de periode van  
 na 2020 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
 
Motie 5 CDA/SGP Opdracht voor onafhankelijke toezichthouders 
Dictum Dragen het college op: 

-Bij de subsidieverlening voldoende waarborgen op te nemen dat de taken die 
 overgedragen worden aan Batavialand op een geode, duurzame en efficiënte 
 wijze worden uitgevoerd; 
-Een onafhankelijke toezichthouder te belasten met het toezicht op de naleving 
 van de aan de subsidies verbonden verplichtingen (inclusief het naleven van de  
 Code governance cultuur) met as doel de duurzaamheid en ontwikkeling van   
 Batavialand die met de subsidie beoogd wordt, te waarborgen; 
-De selectie van en opdrachtverlening aan de toezichthouder in samenwerking  
 met de RCE vorm te geven; 
-Deze toezichthouder minstens eens per jaar een rapportage van bevindingen  
 aan de provincie te laten sturen.  

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
 
Motie  6 PVV- Motie van wantrouwen –GR-HFA en Batavialand en Overname NLE Vastgoed  
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen VVD (tegen, D66(tegen), 50PLUS(tegen). 
Besluit  Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
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f. Overname NLE vastgoed 
Dictum 1. In te stemmen met overname van het vastgoed (opstallen en grond) van de 

gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE) door de 
provincie Flevoland, met uitzondering van het vastgoed van restaurant De 
Cantine, voor een overnamesom van € 5.345.813, het bedrag ter hoogte van de 
omvang van de lening van de GR NLE voor het NLE-vastgoed bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten per 31 december 2016; 
2. Een krediet beschikbaar te stellen ad € 5.345.813 t.b.v. deze aankoop; 
3. In te stemmen met directe afwaardering na verkrijging van het onroerend goed 
van NLE in de boekhouding van de provincie Flevoland tot een bedrag van € 
2.851.013; 
4. In te stemmen met initiële dekking van het verlies ten opzichte van de 
overnamesom uit de algemene reserve; 
5. In te stemmen met storting in de algemene reserve van de vrijvallende subsidie 
voor kapitaallasten aan NLE, voor een jaarlijks bedrag van               € 356.400 in 
de komende 7 jaren, als compensatie voor de onttrekking ten behoeve van de 
afwaardering van de boekwaarde genoemd in beslispunt 3; 
6. In te stemmen met het vormen van een voorziening voor het niet jaarlijks 
onderhoud van het pand en deze te voeden met € 602.000 uit de overkomende 
voorziening vanuit het NLE. 
7. Aan de onder beslispunt 1 genoemde aankoop aanvullend de volgende 
voorwaarden te verbinden: 
a. dat uw Staten tegelijkertijd instemmen met het aan dit Statenvoorstel 
gerelateerde Statenvoorstel ten aanzien van de omvorming van de huidige 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE) in de 
gemeenschappelijke regeling het Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands 
Archief (HFA) voor de behartiging van de archiefwettelijke taken, met kenmerk 
1950814; 
b. dat de overige partners in de huidige Gemeenschappelijke Regeling 
Erfgoedcentrum Nieuw Land eveneens hun instemming verlenen aan de 
omvorming van de GR zoals genoemd onder beslispunt 7a; 
c. dat NLE met het bedrag dat voor de overname wordt ontvangen van de 
provincie Flevoland, de lening van NLE bij de Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG) volledig aflost, en dat de daarvoor verschuldigde boeterente ten bedrage 
van € 1.885.272 niet in rekening wordt gebracht door de BNG, of wordt 
opgebracht door de deelnemers in de huidige GR NLE, waarvan maximaal € 
1.395.102 voor rekening van de provincie Flevoland als deelnemer in de huidige 
GR NLE, te dekken vanuit de algemene reserve; 
d. dat NLE zorgdraagt voor de dekking van de kosten voor het achterstallig 
onderhoud, zoals vastgesteld in onderzoek dat de provincie Flevoland heeft laten 
uitvoeren en heeft toegezonden aan NLE; 
e. dat uit een nog uit te voeren second opinion op de business case voor 
Batavialand blijkt dat afdoende zekerheid is verkregen over de toekomstvastheid 
van Batavialand; 
f. dat de deelnemers in de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling HFA de 
begroting voor HFA voor 2017 goedkeuren, waarmee zekerheid wordt verkregen 
over de betaling van de huur in 2017; 
g. dat voldoende zekerheid bestaat over de intentie van beide organisaties om 
het over te nemen vastgoed te huren van de provincie Flevoland voor een 
periode van tenminste 10 jaren; 
h. dat eventuele toekomstige tekorten als gevolg van het wegvallen van (een deel 
van) de benodigde huuropbrengsten worden gedekt binnen programmaonderdeel 
4.1 Cultuur van de Programmabegroting. 
8. De uit voorgaande beslispunten voortvloeiende 3e begrotingswijziging 2017 vast 
te stellen. 

Toezegging - 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50Plus (tegen) 
 
g. Zienswijze Begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands 

Archief 
Dictum 1.De bijgesloten zienswijze in gezamenlijkheid van Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van 
de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief (HFA) conform de brief 
van de provincie Flevoland aan de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum 
Nieuw Land (NLE). 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50Plus (tegen) 
 
b. Vaststellen technische wijziging beleid en regelgeving natuur 
Dictum 1. De Partiële herziening Omgevingsplan 2006 – onderdeel natuur vast te stellen; 

2. De 4e wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 
    2012 vast te stellen; 
3. Het Intrekkingsbesluit Structuurvisie Oostvaarderswold, Verordening 
    groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en bosgebied vast 
    te stellen. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
Stemverklaringen PVV (tegen) 
 
c. 1e wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 
Dictum 1)In te stemmen met het gefaseerd aanpassen van de legestarieven in 2017 en 

   2018 met als basisuitgangspunt 100% kostendekkendheid in 2018. 
2)In afwijking op beslispunt 1. in te stemmen met:  
a)het uitgangspunt dat de tarieven van producten of diensten nooit meer dan 
   100% kostendekkend zijn; 
b)het uitgangspunt dat voor sommige producten en diensten er geen 
   kostendekkendheid kan worden berekend dan wel dat die tarieven door 
   andere instanties worden bepaald.  
c)het uitgangspunt dat 100% kostendekkendheid voor een ontheffing conform de 
   Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden niet wordt toegepast; 
3)In te stemmen met de doorgevoerde opschoning van de producten en diensten. 
4)In te stemmen met het opnemen van nieuwe producten en diensten in de leges 
   verordening (gedoogbeschikking, ontheffing op verbod tot het plaatsen van 
   verkeersborden en aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade). 
5)In te stemmen met de gewijzigde tarieventabel voor 2017.  
6)In te stemmen met de 1e wijziging Legesverordening provincie Flevoland 2016 
   inclusief de gewijzigde tarieventabel 2017. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 

38 
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stemming 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
d. Gedragscodes integriteit 
Dictum 1. De Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden 

    provincie Flevoland  2016 vast te stellen.  
2. De Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 in te trekken.        

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen 
Stemverklaringen PVV (voor, met kanttekening t.a.v. een artikel uit de code) 
Dictum 1. De gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden Provincie 

    Flevoland 2016 vast te stellen; 
2. De meldingsladder mogelijk niet integer handelen vast te stellen;  
3. Over te gaan tot gezamenlijke ondertekening van de gedragscode integer 
    handelen Statenleden en burgerleden in uw Statenvergadering als uiting van 
    uw belofte over integer handelen; 
4. Als Provinciale Staten jaarlijks het onderwerp integriteit te agenderen op 
    passende wijze; 
5. De gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 in te trekken. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen, waarna de fractievoorzitters gezamenlijk 
een belofte over integer handelen ondertekenen. 

Stemverklaringen - 
 

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 10.
Motie 1       Fairtrade Provincie 
Dictum Verzoeken het college: 

-arbeidsomstandigheden en duurzame internationale handel waar mogelijk mee 
 te nemen bij het formuleren va inkoopcriteria; 
-een plan van aanpak te maken om te kunnen voldoen aan de criteria die gelden 
 voor het behalen van de titel Fairtrade Provincie 
-Provinciale Staten over uiterlijk een halfjaar te informeren omtrent de stand 
 van zaken. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen), Senioren+Flevoland (voor). 
 

Sluiting 11.
 De voorzitter sluit de vergadering om 23:24   uur.  
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 11 januari 2017 
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 
         

 


