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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw M.E.H. Broen (tot 20.22 uur), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-
Zechner, de heer A. Gijsberts, de heer E.F. Plate (vanaf 20.14 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 en de heer J.B. Janssen. 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 (vanaf 15.55 uur, tot 
20.30 uur), mevrouw C.P.M. de Waal (tot 20.30 uur), de heer H.A. van der Linden (tot 20.30 uur), 
de heer W.F. Mulckhuijse (tot 20.30 uur) en de heer H. van Ravenzwaaij (vanaf 18.40 uur tot 20.30 
uur). 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 J. van Dijk, de heer L. Ferdinand en de heer H.J. Hofstra. 50PLUS: de heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman (vanaf 16.27 uur) en de heer S. Miske. SGP: de heer J.N. 
Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (vanaf 18.30 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, tot 20.30 uur) 
en de heer M.A. Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
De heer C.J. Kok (PVV) en de heer J.L. Bogerd (SGP) 
 

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

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Bij de mondelinge mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de 
geheimhouding op de bijlage van een mededeling die op de Lijst ingekomen 
stukken heeft gestaan. Gedeputeerde Appelman zal e.e.a. toelichten. 
           
Vragenhalfuurtje 
De fractie van de PVV heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over ‘Nieuwe Natuur G38’. Deze worden behandeld bij agendapunt 4. 
 
Rapport ‘Veters strikken’ 
Het rapport ‘Veters strikken’ is aan de agenda toegevoegd. Bij de bespreking van 
dit rapport is de heer van Bochove, de informateur, aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen. Het agendapunt is daarom verplaatst naar 19.00 uur 
en wordt geagendeerd als agendapunt 8d.  
 
Moties vreemd 
De motie van de PVV, met als onderwerp ‘niet huren van 4 business seats bij 
Almere City FC’  welke werd ingediend in de PS vergadering 21 februari 2018 met 
volgnummer ‘2’, zal worden geagendeerd als motie met volgnummer ‘1’ .  
Dit omdat de motie vanavond als eerste behandeld wordt .  
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fracties CDA, VVD, SP, D66, 50PLUS, PVV, SGP, CU, PVDA, GL, SEN+FLEV  dienen 
een motie in over ‘Kornwerderzand’. 
De fractie 50PLUS dient een motie in over  ‘Niet agenderen aanbesteding 
Openbaar Vervoer’ 
De fractie van de PvdD dient een motie in over ‘Verbinding Oostvaardersplassen’. 
De moties zullen worden behandeld bij agendapunt 9. 
 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 Mededeling 1 Bekrachtigen geheimhouding omtrent bijlagen bij mededeling  

‘fasedocument en de businesscase van het Nieuwe Natuurproject Eemvallei-Zuid’ 
De heer Appelman licht de geheimhouding op de stukken toe. De ter inzage 
gelegde geheime stukken  bevatten aanbestedingsgevoelige informatie. 
Openbaarmaking zou belangen van de provincie schaden. De geheimhouding 
behelst de duur van de aanbesteding. 
 
Mededeling 2 Extra vergadering Provinciale Staten van Flevoland 
De voorzitter verzoekt Provinciale Staten in verband met de bestaande 
bestuurlijke situatie rekening te houden met de volgende data voor een 
mogelijke extra Statenvergadering: 
28 maart in de avond, 30 maart in de avond, en 4 april middag of avond.  
De definitieve datum bepaald door het gereed zijn van de integriteitstoets. 

Besluit Conform 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
Onderwerp PVV – Nieuwe Natuur G38 
Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vragen of de 

provincie aanspraak kan maken op een deel van het verschil tussen de vrije 
waarde en de waarde waarvoor dhr. Barkema 'het verkochte' heeft verkregen en 
hoeveel het bedrag dan zal zijn. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 20 maart 2018 (week 7 t/m week 10) 5.

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 21 februari 2018 en 7 maart 2018 6.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 7.
a. Implementatie Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren: mandaten 
Dictum 1. De besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Flevoland over het sluiten 

van de collectieve arbeidsovereenkomsten door het IPO voor werknemers van de 
reguliere ambtelijke organisatie één op één te volgen voor werknemers van de 
Griffie; 
2. dit besluit ter kennisname aan het IPO te sturen; 
3. als IPO contactpersoon voor werkgeverszaken de voorzitter van de 
werkgeverscommissie aan te wijzen. 

Besluit Conform 
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 Bespreekstukken 8.
a. Voorontwerp inpassingsplan Windplan Blauw 
Dictum 1. In te stemmen met bijgevoegde reactie op het voorontwerp-rijksinpassingsplan 

Windplan Blauw. 
Toezegging -Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de Staten geïnformeerd worden over 

welke acties genomen zijn naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente 
Urk inzake Windplan Blauw. 
-Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat hij in overleg met de gemeente Urk gaat 
zoeken naar participatiemogelijkheden, zodat Urk niet alleen geconfronteerd 
wordt met de lasten van dit Windplan. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
b. Onttrekking reserve realisatie monument 100 jaar Zuiderzeewet in de vorm van 

een landschapskunstwerk 
Dictum 1.Een bedrag van € 423.000 aan de reserve grootschalige kunstwerken te 

   onttrekken voor de realisatie van het monument 100 jaar Zuiderzeewet in de 
   vorm van een landschapskunstwerk. 
2.De 3e begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Stemverklaringen SP: tegen 
Motie  5 50PLUS, PVV, SGP - Geen 8ste landschapskunstwerk in Flevoland van €727.500,- 
Dictum  Dragen het college op:  

 Het bedrag van €423.000,- niet te onttrekken t.b.v.de post 4.1                              
 landschapskunstwerk, maar terug te laten vloeien aan de algemene reserve. 

Aantal aanwezig   36 
Stemverklaringen  SP: tegen, PvdD: tegen 
Besluit  Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
 
c. Definitieve vaststelling programma Mobiliteit en Ruimte 
Dictum 1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op het ontwerp van het programma 

    Mobiliteit & Ruimte en de reactie van het college daarop, zoals opgenomen in 
    de antwoordnota (2170461). 
2. In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in het programma Mobiliteit & 
    Ruimte, zoals opgenomen in de nota van wijziging (2178904). 
3. De doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het Programma Mobiliteit en 
    Ruimte 2018 te onderschrijven en het Programma Mobiliteit & Ruimte 2018 
    -2021 definitief vast te stellen. 
4. Voor de periode 2018-2021 extra middelen beschikbaar te stellen voor 
     investeringen in: 
a. het toegankelijk maken van bushaltes (€ 500.000); 
b. verkeerseducatie (€ 160.000); 
c. het (snel-)fietsnetwerk incl. fietsparkeren bij stations (€ 2.000.000); 
d. vaarwegvoorzieningen (€ 200.000); 
e. infrastructuur voor Smart Mobility Larserweg (€ 800.000); 
f.  natuurmaatregelen (€ 600.000) en 
g. de landschappelijke inpassing van infrastructuur (€ 300.000). 
5. De verordening Provinciale Commissie Vervoerberaad Flevoland in te trekken. 

Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat bij de uitwerking van de energieagenda 
aandacht zal worden besteed aan maatregelen die ervoor zorgen dat de 
provincie in 2030 energieneutraal is (incl. mobiliteit). 
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Stemming  na behandeling amendementen 
Aantal aanwezig 33 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV: tegen, GL: tegen 

Motie 6 PVV – Visie duurzaam goederenvervoer Flevoland 
Dictum Dragen het college op: 

om een visie op duurzaam goederenvervoer in Flevoland op te gaan stellen, met 
daarin een rol voor de binnenvaart en deze visie vóór 1 januari 2019 ter 
vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 33 
Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
d. Rapport ‘Veters strikken’ 
Dictum n.v.t. 
Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit De voorzitter heeft geconstateerd dat een meerderheid van de Staten zich kan 

vinden in de eerste en derde aanbeveling van de informateur, inhoudende het 
benoemen van een meerderheidscollege (bestaande uit VVD, CDA, D66, PvdA en 
CU) en het afzien van een formateur. Dit was aanleiding voor gedeputeerde 
Meijer om zijn ontslag in te dienen, met onmiddellijke ingang. De heer Meijer 
heeft hiertoe zijn schriftelijke ontslagbrief aan de voorzitter overhandigd.  
De fractie van de SP heeft hierop de vergadering verlaten. 

Stemverklaringen n.v.t. 
Motie  7 PVV – Treurnis over handelswijze van de informateur 
Aantal aanwezig  33 
Stemverklaringen  - 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Motie  8 PVV - Afkeuring over de denk- en de handelswijze van VVD, CDA, D66, PvdA en 

CU 
Aantal aanwezig  33 
Stemverklaringen  - 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Motie  9 PvdD – 5 maal 0,8 fte. 
Aantal aanwezig  33 
Stemverklaringen  - 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 9.
Motie 1 PVV – Niet huren van 4 business seats bij Almere City FC 
Dictum Dragen het college op: 

Geen business seats af te nemen bij Almere City FC. 
Toezegging - 

Amendement A PVV – Basis fietsnetwerk op orde 
Aantal aanwezig 33 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Amendement B PVV – Sluizen in programma Mobiliteit & Ruimte 
Aantal aanwezig 33 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
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Aantal aanwezig 33 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
Motie 2 CDA, VVD, SP, D66, 50PLUS, PVV, SGP, CU, PVDA, GL, SEN+FLEV - 

Kornwerderzand 
Dictum Verzoeken het college: 

-Er bij de minister van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan te 
dringen invulling te geven aan het regionale aanbod door de 
aanbestedingsmeevaller bij de aanbesteding van de opwaardering van de 
Afsluitdijk in de zetten voor de opwaardering van de Kornwerderzandsluis en zo 
werk met werk te maken.-Dit bij de andere regionale partners onder de 
aandacht te brengen zodat zij hetzelfde signaal kunnen geven aan de minister. 

Toezegging -  
Aantal aanwezig 33 
Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
Motie 3 50PLUS – Niet agenderen aanbesteding Openbaar Vervoer 
Dictum Dragen het college op:  

De algemene aanbesteding Openbaar Vervoer niet te agenderen, noch in de 
commissie noch in de Staten tot er een notitie aan de Staten is voorgelegd 
waarin de ambities voor de gezamenlijke aanbesteding, de voordelen voor de 
reizigers, de emissiereductie en de benodigde Infra is verwoord, en waarin de 
aanpak, spreiding, tijdpad en financiële consequenties zijn opgenomen. 

Besluit Ingetrokken 
 
Motie 4 PvdD – Verbinding Oostvaardersplassen 
Dictum Verzoeken het college: 

- De mogelijkheden te onderzoeken voor verbinding van de Oostvaardersplassen 
met andere natuurgebieden; 
- Op basis van dit onderzoek de aanleg van de verbindingszone te heroverwegen; 
- De uitkomsten van dit onderzoek en de heroverweging op korte termijn te 
bespreken in de commissie duurzaamheid. 

Toezegging -  
Aantal aanwezig 33 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
Stemverklaringen CDA: tegen, D66: tegen 
 
         

Sluiting 10.
 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       

 


