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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 (vanaf 16.55 uur), de heer Ph. ten Napel, de heer E.F. Plate 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 (vanaf 16.16 uur), mevrouw C.J. 
Schotman, de heer W.R. Bouma (vanaf 16.46 uur), de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: 
mevrouw S. Verbeek (tot 21.11 uur), mevrouw C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de 
heer W.F. Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij (vanaf 16.21 uur). D66: mevrouw M.E.G. 
Papma, mevrouw S. Rotscheid en de heer T. Smetsers. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de heer W. de 
Jager en de heer P.T.J. Pels (vanaf 19.00 uur). ChristenUnie: mevrouw A.T. Strating-Baas, de heer 
J. van Dijk en de heer L. Ferdinand. 50PLUS: de heer W. Jansen. GroenLinks: mevrouw A.A. 
Laurense en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd (vanaf 15.45 uur) en de heer J.N. Simonse. 
PvdD: 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 M.A. Rijsberman (D66, vanaf 15.37 uur), de heer H.J. 
Hofstra (CU), de J.A. heer Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (VVD). 
Afwezig met kennisgeving 
de heer P.M.S. Vermeulen (D66) en mevrouw M.C. Bax (PvdD) 
 

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

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Bij de mededelingen wordt een voorstel tot bekrachtigen geheimhouding gedaan. 
 
Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje. Daarmee kan dit 
agendapunt vervallen. 
 
Benoemingen 
Bij het agendapunt benoemingen zal De heer Ten Napel bij acclamatie worden 
benoemd. 
 
Agendapunt 9 b: voorstel afgevoerd 
Op verzoek van gedeputeerde Fackeldey is agendapunt 9b, de ‘Zevende wijziging 
van de Verordening Fysieke Leefomgeving’ definitief van de agenda gehaald. Dit 
omdat de noodzaak voor het aanpassen van de verordening niet langer bestaat. 
 
Agendapunt 9 c: verplaatst naar PS 11 & 18 juli 
Op verzoek van gedeputeerde Fackeldey wordt de agendering van agendapunt 
9c, de ‘Onteigening Windpark Zeewolde’ uitgesteld naar een volgende 
vergadering. Dit heeft juridische redenen. 
 

 

2258296 

*2258296* 
 
 
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 20 juni 2018 



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

 Bladnummer 

 2 
 

Agendapunten 9 d en 9 e: hamerstuk  
De volgende agendapunten worden Hamerstuk naar aanleiding van de laatste 
commissies en derhalve verplaatst naar agendapunt 8: 
8 a De zienswijze ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands 
Archief; 
8 b De startnotitie ‘Krachtige samenleving’(Omgevingsvisie derde fase). 
 
Moties vreemd 
De fracties PvdA en PvdD dienen een motie vreemd in met het onderwerp: 
‘Aansluiten bij de Statiegeldalliantie’ 
De motie wordt behandeld bij agendapunt 10. 

 
 Mededelingen 3.

 Bekrachtigen geheimhouding op twee bijlages behorend bij het Statenvoorstel 
‘Medefinanciering aanleg glasvezel oostelijk en zuidelijk Flevoland’.  
Het Statenvoorstel zit in de bundel van de commissie Duurzaamheid van 27 juni 
2018. PS is hier onlangs over geïnformeerd. 
De heer Rijsberman licht de geheimhouding op de stukken toe. Deze is opgelegd 
in verband met financiële belangen. De gedeputeerde hoopt via geheimhouding 
een concurrerende prijsvorming te kunnen nastreven.  
De geheimhouding wordt bekrachtigd. 
 
Mededeling Statenacademie 
De voorzitter attendeert de vergadering op een Statenacademie die gepland 
staat op maandag 2 juli, over de Omgevingsvisie en Opgavegericht werken. 
 
Mededeling Europa Forum 
De voorzitter attendeert de vergadering op het Europa Forum over cohesiebeleid 
op 26 juni in het Provinciehuis. 
 

 
 Vragenhalfuurtje 4.

Er zijn geen vragen aangemeld 
 

 Benoemingen 5.
Dictum 1. Dhr. Ph. ten Napel (VVD) te benoemen als vertegenwoordiger van Provinciale 

Staten in de vacature van de heer J. de Reus; 
2. Uw eerdere besluit van 30 mei 2018  tot samenstelling van de Statencommissie 
Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de VVD te doen luiden: mevrouw J.J. 
Klijnstra en de heren E.F. Plate en Th.J.G. Vulink; 
3. Uw eerdere besluit van 30 mei 2018  tot samenstelling van de Statencommissie 
Economie te wijzigen en voor de fractie van de VVD te doen luiden: mevrouw 
M.E.H. Broen, de heer Th. J.G. Vulink en de heer A. Gijsberts 
4. Uw eerdere besluit van 30 mei 2018  tot samenstelling van de Statencommissie 
Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie van de VVD te doen luiden: 
mevrouw M. Smeels en de heren E.F. Plate en Th.J.G. Vulink; 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie adviseert positief over de toelating. 

Besluit Aangenomen bij acclamatie 
Koninklijke 
Onderscheiding  

De heer Jan de Reus ontvangt een Koninklijke onderscheiding en wordt benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 20 juni 2018 6.

Besluit Conform 
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 Vaststellen besluitenlijst van 30 mei 2018 7.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 8.
a. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands Archief 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp programmabegroting 2019-2022 

van Het Flevolands Archief; 
2. Door middel van bijgevoegde brief Het Flevolands Archief te informeren over 
het niet indienen van een zienswijze. 

Besluit Conform 
Stemverklaringen  
 
b. Krachtige samenleving (OVF derde fase) 
Dictum 1. In te stemmen met de notitie pilottraject Krachtige Samenleving 

2. De volgende voorwaarden hierbij vast te stellen: 
a. De pilot draagt bij aan het doel van de opgave krachtige samenleving 
b. De Flevolander staat centraal 
c. Er is sprake van vernieuwing of verbetering 
d. Pilot heeft betekenis op lokaal en bovenlokaal niveau 
e. Adviezen van externe en deskundige partijen gebruiken 
f. Gezamenlijke ontwikkeling van de pilot 
3. In te stemmen met vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving  
4. Dit op korte termijn nader in te vullen middels: 
a. een (bestuurlijk) jaarcongres “de toekomst van Flevoland” 
b. de inrichting van een sociaal economische monitor 

Besluit Conform 
Stemverklaringen VVD (voor), PVV (tegen) 
 

 Bespreekstukken 9.
a. Perspectiefnota 2019-2022 
Dictum 1. De Perspectiefnota 2019-2022 als leidraad te hanteren voor de opstelling van 

de Programmabegroting 2019 
Toezegging -Gedeputeerde Fackeldey zegt t.a.v. het Tarievenhuis Openbaar Vervoer toe dat 

het eventuele besluit tot tariefverhoging van het ‘2-sterren abonnement’ pas 
wordt genomen nadat het evaluatierapport Tarievenhuis en betreffende 
monitoring in de commissie is besproken. 
 
-Gedeputeerde De Reus zegt toe met een mededeling te komen over het verloop 
van het communicatieproces met de omwonenden van de kruising Bloesemlaan – 
Spiekweg, plus alles wat er daar aan maatregelen gebeurt. 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
Motie  2 – V1 PVV - Verlaging motorrijtuigenbelasting 
Besluit  Ingetrokken 
 
Motie  2 - V2 PVV - Verlaging motorrijtuigenbelasting 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  PvdA (tegen), CU (tegen) 
Besluit  Verworpen met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen 
 
 
 
Motie 3 PVV – Geen zonnepanelen op landbouwgrond 
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Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  SP (tegen), PvdA (tegen) 
Besluit  Verworpen met 9 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
 
Motie 4 PVV – Meetbare doelstellingen 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  PvdA (tegen) 
Besluit  Verworpen met 16 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
 
Motie 5 PVV – Aanpak overlast waterplanten 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  PvdA (tegen) 
Besluit  Verworpen met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
 
Motie 6 PVV – Laatste Landschapskunstwerk 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  CU (tegen), PvdA (tegen) 
Besluit  Verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
 
Motie 7 PVV – Economische vluchtelingen 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  CU (tegen), PvdA (tegen) 
Besluit  Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
Motie 8 PVV – Risico’s Floriade 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  PvdA (tegen) 
Besluit  Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
 
Motie 9 SP – Participatie Energietransitie 
Besluit  Ingetrokken 
 
Motie 10 PvdD – Eiwittransitie 
Besluit  Ingetrokken 
 
Motie 11 CU en CDA – Nationale bijenstrategie 
Dictum Verzoeken het college: 

1. De nationale Bijenstrategie te ondertekenen 
2. Samen met andere Flevolands partners te onderzoeken op welke wijzen de 
nationale bijenstrategie een onderdeel kan vormen van het reguliere 
natuurbeleid en initiatieven hiertoe te stimuleren 
3. Provinciale Staten hierover op de daarvoor bestemde P&C momenten te 
rapporteren. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaringen VVD (voor), CDA (voor) 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
Motie 12 SGP, GL, SP – Bevorderen wandelroutes Flevoland 
Besluit  Ingetrokken 
 
Motie 13 50PLUS – Egalisatiefond Tarievenhuis Openbaar Vervoer 
Besluit  Ingetrokken 
Motie 14 SP – Participatie Energietransitie 
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Dictum Verzoeken het college: 

bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten, een paragraaf 
op te nemen met een uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van 
burgers en bedrijven. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaringen VVD(voor), CDA (voor), PvdA(voor) 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
Motie 15 PvdD – Stimuleren plantaardige eiwittransitie 
Dictum Verzoeken het college: 

In Flevoland te zoeken naar mogelijkheden om de productie en de consumptie 
van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren en PS hierover dit jaar 
te informeren. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaringen VVD(voor), CDA (voor), CU (voor), PvdA(voor) 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
 
Motie 16 PVV - Verlaging motorrijtuigenbelasting 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  PVV (tegen), CU (tegen), PvdA (voor) 
Besluit  Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 10.
Motie 1 PvdA en PvdD – Aansluiten bij de statiegeldalliantie 
Dictum Verzoeken het college: 

Namens de Provincie Flevoland steun uit te spreken voor de statiegeldalliantie 
door zich hierbij aan te sluiten 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 

 Sluiting 11.
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.32 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 
     

 


