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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, de heer 
A. Gijsberts, de heer E.F. Plate, de heer J. de Reus (vanaf 16.55 uur) 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 C.J. Kok.  CDA: mevrouw C.J. Schotman, de heer W.R. Bouma, de heer J. Hopster en de heer 
J. van Slooten (vanaf 15.59 uur). 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. 50PLUS: de heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman en 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 (vanaf 17.43 uur). 
 
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 
mevrouw M. Luyer (CDA), de heer H. van Ravenzwaaij (SP) en de heer J.B. Janssen (PVV) 
 

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

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

De fractie van de PVV heeft verzocht een rapport te mogen aanbieden. De heer 
Jansen (50 Plus) heeft verzocht een mededeling te mogen doen aan de Staten.  
Bij de mededelingen zal voorts tweemaal geheimhouding worden bekrachtigd.  
 
Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld. 
 
Moties vreemd 
Er worden drie moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 
Eén door 50PLUS, en twee door de Partij voor de Dieren. Deze worden behandeld 
bij agendapunt 8.  

Besluit Conform 
 
 

 Mededelingen 3.
 De heer (Chris) Jansen van de PVV biedt een rapportage van Wageningen 

Bioveterinary Research aan, aan PS door tussenkomst van de voorzitter. Het 
betreft de ‘Beantwoording van vragen van de Stichting ondersteuning Provinciale 
fractie Flevoland PVV’ met betrekking tot het Swifterpark.   
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De heer (Wout) Jansen bedankt voor de warme blijken van medeleven die hij 
heeft mogen ontvangen tijdens zijn afwezigheid i.v.m. ziekte.  
 
De vergadering dient te besluiten tot de bekrachtiging van de geheimhouding ten 
aanzien van de volgende stukken:  
-de geheime bijlagen bij het Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven. 
-de bijlagen bij het voorstel ‘versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad 
Airport Businesspark’ 
 
Het Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven is recent twee maal in 
beslotenheid besproken in de commissie economie (17 en  31 mei). De geheime 
bijlagen liggen sinds 22 mei in de kluis voor alle Statenleden. Eerder was  dit 
voorbehouden aan de commissie economie. Besluitvorming is voorzien in 
Provinciale Staten van 19 juli. Dit maakt bekrachtiging van de geheimhouding 
door Provinciale Staten benodigd. 
Gedeputeerde Appelman licht toe dat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. 
Daarom blijft de geheimhouding van kracht tot aan het moment van oplevering. 
Dit op grond van artikel 10, 1e lid, Sub c van de wet openbaarheid van Bestuur. 
 
De bijlagen bij het Statenvoorstel ‘Versterken economisch vestigingsklimaat 
Lelystad Airport Businesspark’ liggen sinds 7 juni ter inzage in de kluis. 
Gedeputeerde Appelman licht toe dat het gaat om het  koopcontract en 
aanvullende bijlagen. De Geheimhouding wordt voor onbepaalde tijd opgelegd. 
Dit op grond van artikel 10, 1e lid, Sub c wet openbaarheid van Bestuur. 
 
De vergadering bekrachtigt de geheimhouding. 
 
Vergadering van 19 juli 
De voorzitter geeft aan dat de PS vergadering van 19 juli een volle agenda kent 
en verzoekt de aanwezigen er alvast rekening mee te houden dat de vergadering 
wellicht eerder moet beginnen, bijvoorbeeld om 13.30 uur. 

Besluit Conform 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
- 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 7 juni 2017 5.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 12 april, 19 april (integrale commissie) en 10 mei 2017 6.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 7.
a. 7e Begrotingswijziging - 2017 EU FoodChains 4 Europe 
Dictum 1. In te stemmen met het opnemen van het nieuwe Interreg Europe project 

FoodChains 4 Europe in de meerjarenbegroting 2017-2021; 
2. In te stemmen met de 7e begrotingswijziging 2017 

Besluit Conform 
 
b. Zienswijze begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2018 
Dictum 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2018 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2017 van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Besluit Conform 
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 Bespreekstukken 8.
a. Jaarstukken 2016 
Dictum 1. De Jaarstukken 2016 (inclusief de Jaarrekening 2016) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat van € 5.732.000; 
2. Het rekeningresultaat 2016 toe te voegen aan de reserve Strategische 
projecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 3) beschikbaar 
worden gesteld voor: 
a. Onontkoombare uitgaven ad € -303.000; 
b. Meerjarenprogramma’s en jaargrens overschrijdende projecten ad € 59.000; 
c. Overige voorstellen ad € 1.210.000. 
3. De 8e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
Motie  4 PVV-evaluatie reserves 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen  SP (tegen) 
Besluit  Verworpen met 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen 
 
b. Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum 1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks in ontwerp vast te stellen en vrij te geven 

voor inspraak; 
2. Kennis te nemen van het verantwoordingsdocument Omgevingsvisie 
FlevolandStraks; 
3. Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten met 
de uitvoering van de 3e fase en Gedeputeerde Staten opdracht te geven 
aanvullende startnotities op te stellen voor de programmatische uitwerking van 
de opgaven uit de Omgevingsvisie. Deze startnotities aan te bieden aan 
Provinciale Staten bij de definitieve besluitvorming van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks 

Toezegging - 
 
Amendement A VVD en CDA – Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum Punt 3 te vervangen door: 

Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten met de 
uitvoering van de 3e fase en GS opdracht te geven aanvullende startnotities op te 
stellen voor de programmatische uitwerking van de opgaven uit de 
Omgevingsvisie. Deze startnotities inclusief kaders in november 2017 ter 
vaststelling aan te bieden aan PS bij de definitieve besluitvorming van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen PvdA (voor), Senioren+Fl. (voor) 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
 
Amendement B PvdD – Alert blijven op kansen circulaire economie 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen VVD (tegen), SGP (tegen), CU (tegen), PvdA (tegen), PvdD (voor), Senioren+Fl. 
(voor) 

Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 30 stemmen tegen 
 
Amendement C PvdD – Betekenisvolle oplossingen voor mens, dier en natuur 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen VVD (tegen), SGP (tegen), CU (tegen), PvdD (voor), Senioren+Fl. (voor) 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Amendement D PvdD – Voorkomen nieuwvestiging en uitbreiding intensieve veehouderij 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen SGP (tegen), PvdA (tegen), PvdD (voor), GroenLinks (voor), Senioren+Fl. (tegen) 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Dictum 
Statenvoorstel 
na aangenomen 
amendementen 

1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks in ontwerp vast te stellen en vrij te geven 
    voor inspraak; 
2. Kennis te nemen van het verantwoordingsdocument Omgevingsvisie 
    FlevolandStraks; 
    Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten met 
    de uitvoering van de 3e fase en GS opdracht te geven aanvullende startnotities 
    op te stellen voor de programmatische uitwerking van de opgaven uit de 
    Omgevingsvisie. Deze startnotities inclusief kaders in november 2017 ter 
    vaststelling aan te bieden aan PS bij de definitieve besluitvorming van de 
    Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

Stemverklaringen VVD (voor), 50PLUS (voor), PVV (tegen),   
 
c. Initiatiefvoorstel Flevotop 
Dictum I. Als onderdeel van de inspraakperiode van de Omgevingsvisie de initiatiefnemers 

namens Provinciale Staten een FlevoTop te laten organiseren en daarbij de 
volgende principes in acht te nemen: 
a. De Flevotop is geïnspireerd op het principe van de G1000  
b. De deelnemers worden aselect uitgenodigd. 
c. De Flevotop is gericht op dialoog en verbinding van de deelnemers met de 
strategische doelstellingen van de Provincie Flevoland 
d. De dialoog is gericht op de wijze waarop de opgaven uit de Omgevingsvisie 
aangepakt kunnen worden en de manier waarop we de betrokkenheid van de 
Flevolandse Inwoners kunnen versterken. 
II. De FlevoTop plaats te laten vinden in de tweede helft van September 2017. 
III. Door de ambtelijke organisatie externe expertise in te laten huren voor de 
realisatie van de FlevoTop. 
IV. Een begeleidingscommissie samen te stellen die de voorbereiding en 
uitvoering begeleid. 
V. De begeleidingscommissie te mandateren namens Provinciale Staten besluiten 
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te nemen met betrekking tot de organisatie van de FlevoTop, waaronder, maar 
niet beperkt tot; 
a. De wijze waarop de willekeurige selectie plaatsvindt; 
b. De invulling en lengte van het programma; 
c. De concrete datum en tijdstippen waarop het programma plaatsvindt 
d. De eventuele onkostenvergoeding voor deelnemers; 
e. De financiële middelen 
VI. De inzet van de FlevoTop te evalueren en te bepalen of het wenselijk is om 
hier een periodiek terugkerend evenement van te maken om de voortgang van de 
strategische opgaven te monitoren en, eventuele nieuwe strategische opgaven 
vroegtijdig te herkennen. 
VII. De benodigde financiële middelen te onttrekken aan het bestaande oormerk 
voor de Omgevingsvisie binnen de reserve Strategische Projecten. 

Toezegging Toezegging initiatiefnemers initiatiefvoorstel FlevoTop (D66,PvdD en CDA): 
Woordvoerder namens de Initiatiefnemers (de heer Smetsers) zegt toe met een 
nadere uitwerking  te komen in de eerstkomende commissie Ruimte, waarbij 
aandacht wordt besteed aan het inhoudelijke voorstel inclusief de financiën en 
de samenstelling van de begeleidingscommissie. Hierbij wordt ten aanzien van de 
begroting ervan uitgegaan dat de uitgaven passen binnen de reeds geoormerkte 
budgetten voor de Omgevingsvisie. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit inclusief 
wijziging 

Beslispunt 7 is geschrapt. 
Aangenomen met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen 

Stemverklaringen -  
 
d. Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in Flevoland 
Dictum 1. In te stemmen met de Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in 

Flevoland      
Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen -  
 
e. Ontwerp Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 

Flevoland 2012 
Dictum 1. Vast te stellen het ontwerp van de Vijfde wijziging van de Verordening voor de 

fysieke leefomgeving Flevoland 2012; 
2. Onder gelijktijdige intrekking van: 
-de Noodverordening wind 
-het Projectformulier Windmolenpark 
-de Luchtvaartverordening Flevoland      

Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (voor, m.u.v. de punten t.a.v. wind) 
 
f. Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, plateau 2 
Dictum 1. Kennis te nemen van de verantwoording over de uitvoering van plateau 1 van 

de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering; 
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2. De 9e begrotingswijziging 2017 vast te stellen, waarbij het budget ten behoeve 
van de uitvoering van plateau 2 van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering wordt 
verhoogd met € 2.040.000 ten laste van de bestemmingsreserve Meerjarenaanpak 
Bedrijfsvoering. 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe voor de komende commissie bestuur met een 
voorstel te komen voor een Intervisiegroep. Deze intervisiegroep dient zich te 
buigen over de vraag op welke wijze PS het beste in het  besluitvormingsproces 
t.a.v. MAB gefaciliteerd kan worden. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen -  
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 9.
Motie 1 50PLUS-Verkenning ‘gezamenlijke aanbesteding OVV door drie provincies’ 
Besluit  Ingetrokken 
 
Motie 2 PvdD – Herziening bijlage 3 verordening Wet Natuurbescherming n.a.v. onjuiste 

informatie GS 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD, CDA, D66, CU, PvdA (allen tegen) 
 
Motie 3 PvdD – Zorgvuldig handelen in verantwoordelijkheid voor dieren 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD, CDA, D66, CU, PvdA (allen tegen) 
 
Motie 5 PVV – Gebrek aan politiek besef 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen VVD, D66, 50PLUS, CU, GL, PvdD, Sen+Fl. (allen tegen) 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
    

Sluiting 10.
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 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 
           

 


