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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 Ph. ten Napel (16.30-21.17 uur), de heer E.F. Plate (vanaf 17.03 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, de heer J.B. Janssen en de heer C.J. Kok (vanaf 15.34 uur). 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 C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de heer W.F. Mulckhuijse en de heer H. van 
Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, de heer T. Smetsers en de heer 
P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan(vanaf 15.36 uur), de heer W. de Jager en de heer 
P.T.J. Pels. 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 (vanaf 17.55 
uur). 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 18.10 uur). 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer H.J. Hofstra (CU), de J.A. 
heer Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (VVD). 
Afwezig met kennisgeving 
Mevrouw S. Verbeek (SP) 
 

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

Er zijn 40 Statenleden aanwezig. 
 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Vragenhalfuurtje 

De fractie van de PvdD heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen  
betreffende ‘bio-industrie'. Deze worden geagendeerd bij agendapunt 4. 
Hierbij is verzocht beelden te mogen vertonen. Na overleg met het 
seniorenconvent is besloten hiervoor geen ruimte te bieden, gezien de herkomst 
van de beelden.  
 
Financiële beschouwingen 
In het Seniorenconvent is afgesproken dat elke fractie een gecombineerde 
spreektijd heeft van 10 minuten voor beide termijnen. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
De fractie D66 dient een motie vreemd in met het onderwerp:  
Geen kerncentrale in Flevoland. 
 
De fractie 50PLUS doet een ordevoorstel: Motie 1 (motie vreemd, D66) niet in 
stemming brengen. 
Het voorstel is verworpen met 2 stemmen voor en 38 stemmen tegen. 
De motie wordt geagendeerd bij agendapunt 9. 
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De agenda is vastgesteld 

 
 Mededelingen 3.

 Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen bij het Statenvoorstel ‘Aangepast 
investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’.  
Het Statenvoorstel staat geagendeerd voor de commissie Economie van 21 
november en PS van 19 december 2018. De bijlagen lagen ter inzage bij de 
griffie. Op grond artikel 10 lid 2 WOB dient de geheimhouding te worden 
bekrachtigd tot de overdracht en afronding van het project. De geheimhouding 
wordt bekrachtigd. 
 
Initiatiefvoorstel VVD 
De Staten hebben begin november kennis kunnen nemen van het gegeven dat het 
Statenlid de heer Plate het initiatiefvoorstel ‘Prijs Flevolandse Ruimte’ aan de 
voorzitter van de Staten heeft aangeboden. Het initiatiefvoorstel wordt verder in 
behandeling genomen. De inhoudelijke behandeling, inclusief de wensen en 
bedenkingen van het college, zal plaatsvinden in de commissie Ruimte van 9 
januari 2019.  
 
Flevo-academy 
De Staten worden van harte uitgenodigd voor de eerste ‘Flevo-academy’. 
 
Bijeenkomst Integriteit 
De Staten hebben met elkaar afgesproken jaarlijks het onderwerp integriteit te 
bespreken. Zij hebben een uitnodiging ontvangen voor 12 december. Het 
programma wordt voorbereid door de Statenleden de Waal (SP), Jansen (PVV) en 
Jansen (50+) en er kunnen onderwerpen worden aangedragen.  

 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
Onderwerp Bio-industrie – Partij voor de Dieren 
Beantwoording Gedeputeerde Appelman 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 14 november 2018 5.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijsten van 17 en 25 oktober 2018 6.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 7.
 Er zijn geen Hamerstukken 
 

 Bespreekstukken 8.
a. Derde wijziging legesverordening 
Dictum 1. De Derde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te 

stellen. 
Besluit Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
 
b. Vierde wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom 

van de motorrijtuigenbelasting 
Dictum 1. De vierde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het 
tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2019 wordt gewijzigd 
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van 79,0 opcenten in 79,8 opcenten. 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
 
 
Motie  2 PVV-Geen indexering van opcenten maar een verlaging 
Stemverklaringen  SGP(tegen), PvdA (tegen), Sen+Fl (tegen)  

 50+ (voor) 
Stemming  Verworpen met 11 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
 
 
c. Programmabegroting 2019 
Dictum 1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen. 

2. In 2019 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte 
en Transport’ (p-MIRT): 
• € 33.393.709 t.b.v. investeringen wegen; 
• € 894.080 t.b.v. investeringen vaarwegen; 
 
b. De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging 
Infrastructuur’ (MBVI): 
• € 3.257.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen; 
• € 8.008.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen; 
• € 11.833.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
• € 5.138.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen; 
 
c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis: 
• € 150.597 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken); 
• € 135.813 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
d. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen; 
e. € 120.000 t.b.v. hard- en software Statenleden 2019-2023. 
 
3. Het bestedingskader 2019 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen. 
4. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 voorgestelde 
aanwending van voorzieningen. 
5. In te stemmen met het Jaarprogramma 2019 van het Fonds Verstedelijking 
Almere. 
6. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2018-2027, het p-MIRT 2019-2023 
en het MBVI 2019. 

Amendement A Statenbreed – Formatie griffie 
 7. Per 1 januari 2019 de formatie van de griffie uit te breiden met 2.0 fte senior 

statenadviseur en hiertoe €200.000 ter beschikking te stellen, ten laste van de 
stelpost Nieuw Beleid; 
8. De begrotingspost Onderzoeksbudget van Provinciale Staten/Statengriffie 
structureel te verhogen met €50.000 ten behoeve van inhuur, ten laste van de 
stelpost Nieuw Beleid;  
9. De begrotingspost Ontwikkeling en Advies van Provinciale Staten/Statengriffie 
structureel te verhogen met €20.000 ten behoeve van ‘training en ontwikkeling 
Statengriffie’ ten laste van de stelpost Nieuw Beleid. 

Stemming 
amendement A 

Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen 

Toezegging -Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden 
zijn om de provinciale organisatie energieneutraal te maken. 
-Gedeputeerde Rijsberman zegt toe te overleggen of het geheime deel, in enige 
vorm, beschikbaar gesteld kan worden aan PS.   

Stemming 
inclusief 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
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aangenomen 
amendement 
 
Motie  3 SP - Eden Holland 
Stemverklaringen  50+(voor), Sen+Fl(voor) 
Stemming  Verworpen met 14 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
 
Motie 4 GroenLinks, PvdD - Op weg naar een CO2-neutrale organisatie 
Toezeggingen  Ingetrokken onder de toezegging van gedeputeerde Fackeldey, dat nader   

onderzoek volgt, of en onder welke voorwaarden we verder kunnen verduurzamen 
  Ingetrokken 
 
Motie 5 GroenLinks – Spoorverbinding naar het Noorden 
Dictum Dragen het college op: 

Aan te sluiten bij en mee te doen met de bestuurlijke lobby voor de aanleg van 
een spoorlijn tussen Lelystad, ‘Noordelijk Flevoland en de Noordelijke 
provincies’ 

Stemverklaringen PVV (voor), Sen+Fl (voor) 
Stemming Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
 
Motie 6 PvdD – Klimaatparagraaf 
Stemverklaringen  PvdA (tegen), D66 (voor), CU (voor), Sen+Fl (voor) 
Stemming  Verworpen met 16 stemmen voor en 24 stemmen tegen 
 
Motie 7 PvdD - De Donut, economie voor de 21e eeuw 
  Ingetrokken 
 
Motie 8 CDA, SGP en ChristenUnie – Schade eerlijk delen 
Dictum Verzoeken het college: 

-het behandelbedrag van €300,- voor het aanvragen van een tegemoetkoming in 
de faunaschade om te zetten in een statiegeldregeling; 
-de beleidsregel 'Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade provincie Flevoland 
2016' Nr. 1095 d.d. 14 maart 2017 hierop aan te passen; 
-de statiegeldregeling per 1-1-19 van kracht te laten worden en hiervoor een 
bedrag in de begroting te reserveren. 

Stemverklaringen 50+(voor), Sen+Fl (voor) 
Stemming Aangenomen met 29 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
 
 
d. Actualisatie provinciaal sportbeleid 
Dictum De herijkte provinciale sportnota "samenspel rendeert in Flevoland”  vast te 

stellen. 
Voor deze actualisatie van het sportbeleid de inspraakprocedure achterwege te 
laten 
De nota “ Sportbeleid dat rendeert in Flevoland”  in te trekken. 

Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe de meest actuele gezondheidscijfers van 
Flevoland op te vragen bij de GGD 

Stemverklaringen PvdD (tegen) 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
 
Amendement B PvdD – Hengelen is geen sport 
Stemverklaringen SP (tegen), D66(tegen), CU(tegen), PvdA(tegen), GL(tegen) 
Stemming Verworpen met 2 stemmen voor en 38 stemmen tegen 
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Amendement C 50PLUS – Amendeerbare beslispunten 
Stemverklaringen SP(tegen), D66(tegen), CU(tegen), PvdA(tegen)  

PVV(voor) 
Stemming Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
 
e. Financiering publiekcampagne Duurzame Energie 
Dictum 1. Een bedrag van €  350.000,- te onttrekken aan de stelpost nieuw beleid 

(oormerk energieagenda) ten behoeve van de ontwikkeling en daadwerkelijke 
uitvoering een provinciale Flevolandse publiekscampagne in het kader van de 
energietransitie. 
2. Een bedrag van €  358.000,- te onttrekken aan de stelpost nieuw beleid 
(oormerk energieagenda) ten behoeve van een door Gedeputeerde Staten te 
verstrekken subsidie  aan het energieloket voor de ondersteuning van deze 
provinciale Flevolandse publiekscampagne.  
3. Het bedrag voor het energieloket als een gelabelde subsidie op de begroting 
te zetten. Daarvoor de 1e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.                                                                                                                             

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 9.
Motie 1  D66 - Geen kerncentrale in Flevoland. 
Stemverklaringen VVD(tegen), CDA(tegen), PVV(tegen), SGP(tegen), CU(tegen), Sen+Fl(tegen)  

SP(voor) 
Stemming Verworpen met 15 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
 
 

Sluiting 10.
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 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 
            

 


