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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen(vanaf 17.15 uur), mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer A. 
Gijsberts(vanaf 15.45 uur), 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, de heer J.B. Janssen en 
de heer C.J. Kok.  CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw C.J. Schotman, de heer W.R. Bouma, de heer 
J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouw C.P.M. de Waal, de heer 
W.F. Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. 
Rotscheid (tot 20.10 uur), 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(vanaf 
16.30 uur), de heer H.J. Hofstra en de heer R.J. Siepel. 50PLUS: de heer W. Jansen. 
GroenLinks: de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw 
M.C. Bax 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)  
Afwezig met kennisgeving 
de heer M.A. Rijsberman (college van GS namens D66), mevrouw M.E.H. Broen (VVD), de heer E.F. 
Plate (VVD),  de heer H.A. van der Linden (SP) en mevrouw J. Staalman (GL) 
 
Punt van orde bij agendapunt 7a 
Voordat de vergadering wordt geopend wordt een ordepunt behandeld. 
De voorzitter heeft begrepen dat meerdere fracties een punt van orde maken ten aanzien van 
agendapunt 7a. Zij wensen een inspreker toe te staan nu het agendapunt rechtstreeks is 
geagendeerd in de Staten en inspreken in de commissie niet mogelijk is geweest.  
Dit wordt door een meerderheid gesteund. Het inspreken wordt voor de opening van de vergadering 
toegestaan. 
 
Meneer Broertjes, voorzitter van de ‘Windvereniging Zephyros Zeewolde’ die spreekt namens de 
Ontwikkelgroep, krijgt 5 minuten spreektijd. Daarna hebben de Staten in 1 termijn verduidelijkende 
vragen gesteld.  
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 15.40 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Bekrachtigen geheimhouding  
Er zal geheimhouding worden bekrachtigd op de antwoorden zoals gegeven door 
het college op technische vragen naar aanleiding van de geheime stukken 
behorende bij het statenvoorstel 7b. 
 
Vragenhalfuurtje 
De Partij voor de Dieren wenst mondelinge vragen te stellen over ‘het door de 
Commissie bezwaar en beroep Flevoland gegrond verklaren van het bezwaar 
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inzake de ontheffing voor het doden van vossen’. 
 
Moties vreemd 
Er zij geen moties vreemd aan de orde van de dag, agendapunt 8 kan daarmee 
vervallen. 
 
Beslispunt 2 agendapunt 7b  
Bij agendapunt 7b ‘Versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport 
Businesspark’  is een beslispunt opgenomen ten aanzien van de bekrachtiging van 
de geheimhouding van de bijlagen. Dat beslispunt is inmiddels overbodig 
geworden, nu de geheimhouding reeds is bekrachtigd in de PS vergadering van 7 
juni jl. 
 
Ordevoorstel fractie CU 
De fractie van de CU doet een ordevoorstel om agendapunt 7a alsnog eerst in de 
commissie te behandelen. Het voorstel wordt verworpen met 19 stemmen tegen 
en 17 stemmen voor. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 In de Statenvergadering van 7 juni is de geheimhouding bekrachtigd op de 

bijlagen van het Statenvoorstel dat vandaag geagendeerd staat als 7b 
(‘versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark).  
Inmiddels zijn er technische vragen gesteld over deze geheime bijlagen. De 
antwoorden op deze vragen zijn door het college in haar vergadering van 20 juni 
behandeld en hierop heeft het college geheimhouding gelegd. Gedeputeerde 
Appelman licht de grondslag toe (Artikel 10 eerste lid sub c van de Wet 
openbaarheid van bestuur) en de duur waarvoor de geheimhouding dient te gelden 
(onbepaalde tijd). 

Besluit De vergadering bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding. 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
Onderwerp PvdD - ‘het door de Commissie bezwaar en beroep Flevoland gegrond verklaren 

van het bezwaar inzake de ontheffing voor het doden van vossen’ 
Beantwoording Portefeuillehouder Meijer 
Toezegging - 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 21 juni 2017 5.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 7 juni 2017 6.
Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 7.
a. Saneringsopgave windpark Zeewolde 
Dictum 1.Kennis te nemen van het samenstel van waarborgen van initiatiefnemer, de 

gemeente Zeewolde en het ministerie van Economische Zaken voor de 
saneringsopgave voor het windpark Zeewolde; 
2.Het onteigeningsinstrument in te zetten wanneer dit als uiterste middel 
noodzakelijk is om het dan resterende deel van de volledige saneringsopgave 
voor het windpark Zeewolde te realiseren; 
3.In te stemmen met het verzoek van het ministerie van Economische zaken om 
voor het projectgebied een saneringsfonds te beheren; 

Ordevoorstel Ordevoorstel Cu met  hoofdelijke stemming op verzoek van de fractie PVV 
De fractie van de CU doet een ordevoorstel tot het terugverwijzen van dit 
agendapunt naar de commissie.  
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Het voorstel wordt verworpen met 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen (in de 
bijlage is de hoofdelijke stemming weergegeven). 

Stemverklaringen SeniorenPlus Flevoland (tegen), SGP , 50PLUS (tegen), PVV (voor). 
Toezegging -  
 
Amendement A 50PLUS – Saneringsopgave Windpark Zeewolde 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen CDA: tegen, PVV: tegen  
Besluit  Verworpen met 14 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming  

37 

Besluit op 
oorspronkelijk 
dictum 

Aangenomen met 29 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

Stemverklaringen CDA (voor), 50PLUS (voor), CU (voor), GL (tegen) 
 
Motie  1 PVV-Saneringsopgave Windpark Zeewolde 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

 37 

Stemverklaringen  -  
Besluit  Verworpen met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
b. Versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark   
Geheimhouding 
en openbaar 
debat 

De voorzitter wijst de vergadering er op de bijlagen bij het voorstel geheim zijn.  
En dat de vergadering zich dient te onthouden van verwijzingen naar deze 
bijlagen. De voorzitter vraagt of het debat in de openbaarheid kan plaatsvinden. 
Dat blijkt het geval . 

Dictum 1.Om € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor het versterken van het economisch 
vestigingsklimaat rondom het Lelystad Airport Businesspark, waarbij: 
a.€ 1.100.000 als gelabelde subsidie voor Ontwikkeling Maatschappij Airport 
Garden City C.V. wordt toegevoegd aan de begroting 2017 voor de aanleg van de 
benodigde energie infrastructuur en dit te dekken uit de reserve Strategische 
projecten; 
b.€ 2.900.000 vanuit de reserve Strategische projecten wordt toegevoegd aan de 
reserve Economisch programma en deze middelen te oormerken voor door 
Gedeputeerde Staten te verstrekken subsidie aan Zara Vastgoed B.V. om zo het 
economisch vestigingsklimaat te versterken; 
c.De bovenstaande middelen via de 11e begrotingswijziging in de begroting 2017 
te verwerken; 
2.De door Gedeputeerde Staten aan (de leden) van Provinciale Staten opgelegde 
  geheimhouding op de als zodanig aangemerkte bijlagen, met 
registratienummers 2080627 en 2080771, bij dit Statenvoorstel te bekrachtigen. 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat, afhankelijk van de subsidieaanvraag door 
ZARA, GS in gesprek gaat met ZARA over besteding van de subsidie aan onder 
meer duurzaamheidsmaatregelen. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

36 

Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
Stemverklaringen SP (tegen), PvdD (tegen). 
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 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 8.
 n.v.t. 
 

 Sluiting 9.
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 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 
    

 


