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Aanwezig: 11 juli 2018 
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 (vanaf 14.10 uur), de heer E.F. Plate en de heer Th.J.G. Vulink. 
PVV: mevrouw B. Boutkan, mevrouw I.B. Joosse (tot 20.58 uur), 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 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: de heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels. ChristenUnie: 
mevrouw A.T. Strating-Baas (vanaf 16.13 uur), 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 14.25 uur) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (16.45 – 20.50 uur) en 
mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen (vanaf 15.00 uur). 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66, vanaf 19.00 uur), de heer H.J. 
Hofstra (CU), de J.A. heer Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (VVD). 
Afwezig met kennisgeving 
mevrouw R. Azarkan (PvdA) 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Bij de mededelingen wordt een voorstel tot bekrachtigen geheimhouding gedaan. 
 
Mededelingen 
De GroenLinks fractie heeft verzocht om een besloten behandeling m.b.t. 
agendapunt Aanleg glasvezel Oostelijk en Zuidelijke Flevoland. Dit vanwege de 
inhoud van de geheime bijlagen bij het voorstel. Met meerderheid is ingestemd. 
 
Na de behandeling van de Oostvaardersplassen zal worden bepaald welke 
bespreekstukken er op 11 juli of op 18 juli worden behandeld. Daarmee kan de 
aanvangstijd van de vergadering van 18 juli worden bepaald. Er is besloten op 18 
juli te beginnen met het besloten gedeelte. 
 
Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje. Daarmee kan dit 
agendapunt vervallen. 
      
Moties vreemd 
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend      

Besluit Conform 
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 Mededelingen 3.
 Bekrachtigen geheimhouding Mededelingen over de Nieuwe Natuur projecten 

Schokland en Noorderwold-Eemvallei. 
Genoemde bijlages lagen voor de Staten ter inzage bij de griffie. Gedeputeerde 
Appelman licht de geheimhouding op de stukken toe:  
Het betreft twee realisatieovereenkomsten. De bijlages zijn businesscases. Nadat 
de opdrachten zijn opgeleverd en afgerekend zal de geheimhouding worden 
opgeheven. De geheimhouding wordt bekrachtigd. 
 
Start politiek seizoen na zomerreces 
De start van het politieke seizoen zal plaatsvinden op woensdag 5 september.Eén 
van de projecten van Nieuwe Natuur zal daarin centraal staan. Het betreft het 
Nieuwe Natuur project G-38. Alle Statenleden en burgerleden zijn hiervoor 
uitgenodigd. 

Besluit Conform 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
 Er zijn geen vragen aangemeld 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 11 juli 2018 5.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 20 juni 2018 6.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 7.
a. Keuzenotitie Het goede voorbeeld – Omgevingsvisie opgaven Duurzame Energie 

en Circulaire Economie 
Dictum Vaststellen richtinggevende kaders vanuit de keuzenotitie Het goede voorbeeld 

ten behoeve van het opstellen van het actieplan Het goede voorbeeld als 
onderdeel van de programma's Circulaire Economie en Duurzame Energie 
Omgevingsvisie FlevolandStraks 

Besluit Conform 
 
b. Aanbesteding accountant 
Dictum 1.De openbare aanbesteding voor de accountant van de provincie Flevoland te 

starten na de provinciale verkiezingen 2019 
2.De overeenkomst met de huidige accountant te verlengen met één jaar, tot 30 
april 2020. 

Besluit Conform 
  
c. Beleidsarme omzetting Beleid en Regelgeving Fysieke Leefomgeving 
Dictum 1.Het ontwerp Omgevingsprogramma Flevoland inclusief bijlagen vast te stellen 

en ter inzage te leggen 
2.De ontwerp Omgevingsverordening Flevoland inclusief bijlagen vast te stellen 
en ter inzage te leggen 
3.In ontwerp de volgende documenten in te trekken: 
A. Documenten vervangen door of opgenomen in Omgevingsprogramma:  
- Omgevingsplan 2006  
- Partiële herziening Omgevingsplan 2006 – natuur 
- Flevoland verrassend groen toekomstvisie voor het natuur- en landschapsbeleid 
in de provincie Flevoland 
- Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland water 2015 
- Nota duurzaam gebruik ondergrond (2013-2017) 
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- Partiële herziening Wind 
- Mobiliteitsvisie 2030 
- Programma mobiliteit 
- Uitwerking kaders wateropgave 
- Nota stiltebeleid  
- Nota luchtvaartterreinen 
- Herijking waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden 
B. Vervallen/verouderde documenten  
- Flevolands klimaat voor innovatie en groei: Economische Agenda Flevoland 2012-
2015  
- Nota mobiliteit Flevoland   
- Nota grondbeleid   
- Uitvoeringsagenda fraai Flevoland 2008 -2012   
- Woonvisie Flevoland 
C. Regelgeving vervangen door of opgenomen in Omgevingsverordening 
- Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 
- Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht provincie Flevoland 

Besluit Conform 
Stemverklaring PVV: voor 
  
d. Buitenlandreis AER Summer Academy 2018 
Dictum 1.In te stemmen met de deelname aan de AER Summer Academy 2018 door drie 

Statenleden. 
2.Als voorwaarde hieraan verbinden dat de delegatie via de commissie Bestuur 
verslag doet van de deelname aan de Summer Academy en de workshop die de 
statenleden daar zullen verzorgen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring PVV: tegen 
 

 Bespreekstukken 11 juli 2018 8.
a. Beleidskader beheer Oostvaardersplassen 
Dictum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kennis te nemen van het adviesrapport van de externe begeleidingscommissie 
Beleidskader beheer Oostvaarderplassen onder voorzitterschap van de heer Van 
Geel.  
2. In te stemmen met het advies Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. 
3. Het advies van de externe begeleidingscommissie vast te stellen als 
beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Dit beleidskader 
vervangt het eerder gevoerde beleid op basis van het adviesrapport ICMO2. 
4. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om conform de afspraken met het 
Rijk uitvoering te geven aan het beleidskader. 
5. Gelet op de benodigde financiële middelen, zoals opgenomen in het 
adviesrapport van de commissie Van Geel, een substantiële claim neer te leggen 
bij de rijksoverheid als voorwaarde om de investeringen die voortvloeien uit het 
adviesrapport – en daarmee de in het rapport bedoelde effecten - te kunnen 
realiseren.  
6. Vooruitlopend op duidelijkheid over het volledige dekkingsplan alvast te 
starten met de meest noodzakelijk maatregelen en hiervoor een bedrag van € 3,2 
mln. beschikbaar te stellen. Het gaat om de volgende uitgaven, die van start 
moeten gaan in 2018 en zo snel mogelijk worden afgerond:  
a. het realiseren van beschuttingsmogelijkheden van 300 hectare voor een 
bedrag van maximaal € 2,0 mln.; 
b. de reset van de begrazingsdruk tot 1.100 dieren, gedifferentieerd naar soorten 
voor een bedrag van maximaal € 1,0 mln.; 
c. de inrichting van de monitoring van ontwikkelingen in het gebied in 2018 voor 
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Toegevoegd 
Amendement D 

een bedrag van maximaal € 0,1 mln., vooruitlopend op het structurele bedrag 
dat de commissie Van Geel voorstelt onder de noemer ‘Monitoring 
ontwikkelingen in het gebied, bedrag per jaar’ in tabel 1 van het advies; 
d. alsmede een bedrag van € 0,1 mln. voor proceskosten voor 2018 voor de 
nadere uitwerking van onderdelen van het beleidskader na vaststelling van het 
beleidskader in Provinciale Staten. En deze kosten te dekken uit de reserve 
Strategische Projecten. 
7. De 6e begrotingswijziging van 2018 vast te stellen. 
8. a. Bij ontwikkelingen in de aankomende periode Provinciale Staten te 
informeren tijdens de uitwerking en invulling van het beleidskader; 
b. Jaarlijks voor 1 augustus over de voortgang van het gevoerde beheer in de 
Oostvaardersplassen te rapporteren aan de hand van het beleidskader beheer 
Oostvaarderplassen, voor het eerst nadat 2019 als een volledig jaar is verstreken 
en vóór de door Provinciale Staten gevraagde datum van 1 augustus (2020). 
 
9. In aanvulling op het rapport van de commissie Van Geel nader onderzoek te 
laten verrichten naar de mogelijkheden van pre-conceptie om het aantal grote 
grazers te reguleren en Provinciale Staten te informeren over de resultaten 
voordat wordt overgegaan op afschot, 

Toezegging Gedeputeerde geeft schriftelijk planning inzake de maatregelen uit het 
beheersplan 2015. 
 
Gedeputeerde legt vraag neer bij Raad voor de Dierenaangelegenheden wat het 
beste is voor dierenwelzijn inzake het vervoeren van edelherten. 
 
Gedeputeerde zegt toe dat indien verhoging van beschutting noodzakelijk is, dit 
uitgevoerd wordt. 
 
Gedeputeerde zegt toe dat het aantal grote grazers wordt geteld in de 
Oostvaardersplassen voordat er tot actie wordt overgegaan en dat er 
tweejaarlijks wordt geteld (ipv een telling en berekening). 

 
Motie 1 PvdD – Verbind de OVP 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 15 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
 
Motie 2 PvdA – Betere onderbouwing grote grazers 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: PvdD 
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
Motie 3 PVV – Onderzoek uitzetting 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
Motie 4 PVV – Onderzoek naar naderende rechtsgang 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Motie 5 CDA, SGP – Methoden van beheer grote grazers, uitvoering reset 
Dictum Een uitvraag te doen voor een second opinion op het voornemen om dmv afschot 

de reset te realiseren; 
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Deze uitvraag te organiseren in samenspraak met een aantal maatschappelijke 
organisaties die hierover kennis hebben verzameld; 
Deze uitvraag te doen bij een van de universiteiten in Nederland, bijv. de 
Universiteit van Utrecht; Uiterlijk in augustus 2018 Provinciale Staten nader te 
informeren over de uitkomst van deze second opinion; 

Toezeggingen - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Tegen: 50PLUS 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
 
Motie 6 CDA, SGP – Governance 
Dictum Uiterlijk in oktober 2018 met een voorstel naar Provinciale Staten te komen dat 

voldoet aan de uitgangspunten voor de inrichting van de governance structuur 
en de samenstelling zoals door de commissie Van Geel is geadviseerd: een 
effectieve bestuursstructuur waarin overheden goed met elkaar samenwerken 
en met maatschappelijke organisaties. 
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in oktober 2018 Provinciale Staten te 
informeren over de wijze waarop GS de externe communicatie over het 
gevoerde/te voeren beleid vorm zal geven, waarbij tevens inzichtelijk wordt 
gemaakt over welke onderwerpen de Provincie, en over welke onderwerpen de 
beheerder zal communiceren 

Toezeggingen - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: 50PLUS, CU 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
 
Motie 7 D66 – Monitoring 
Dictum Uiterlijk in september 2018 Provinciale Staten nader te informeren over de 

planning wanneer de maatregelen van Van Geel zullen worden uitgevoerd, 
waarbij tevens een inschatting zal worden gegeven van de tijd die nodig zal zijn 
om de maatregelen effect te laten hebben. Concreet aan te geven op welke 
momenten en op welke wijze Provinciale Staten hier de komende tijd bij 
betrokken worden. 
Uiterlijk in september 2018 Provinciale Staten nader te informeren over de 
wijze van monitoring die vanaf heden zullen worden gehanteerd en welke 
indicatoren daarbij zullen worden betrokken. 

Toezeggingen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: 50PLUS, CU 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
 
Motie 8 D66 – Planning toekomstig beheer 
Dictum Uiterlijk in oktober 2018 Provinciale Staten nader te informeren over de 

planning wanneer 
Gedeputeerde Staten de door Van Geel geadviseerde nadere verkenning voor 
het toekomstig beheer 
zal uitvoeren, waarbij tevens de mogelijkheden van contraceptie worden 
betrokken. 
Concreet aan te geven op welke momenten en op welke wijze Provinciale Staten 
hierbij betrokken 
worden. 

Toezeggingen - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: CU, tegen: PvdD 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
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Motie 9 50PLUS – Alle grote grazers verwijderen door uitplaatsing of contraceptie 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: CU 
Besluit Verworpen met 1 stem voor en 39 stemmen tegen 
 
Motie 10 50PLUS – Contraceptie 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: CU 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Motie 11 50PLUS – Onderzoek naar andere beheerder 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 1 stem voor en 39 stemmen tegen 
 
Motie 12 50PLUS – Controlemaatregelen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: PvdD 
Besluit Verworpen met 1 stemmen voor en 39 stemmen tegen 
 
Motie 13 50PLUS – Telling grote grazers 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 1 stem voor en 39 stemmen tegen 
 
Motie 14 50PLUS – Beschuttingsmaatregelen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Motie 15 50PLUS – Status ‘gehouden dieren’ toekennen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Motie 16 SP – Bijvoeren niet uitsluiten 
Dictum In het vast te stellen beleidskader specifiek op te nemen dat bijvoeren niet uit 

te sluiten is om calamiteiten als in de winter 2017/2018 te voorkomen. 
Toezeggingen - 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: CU 
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
 
Motie 17 GroenLinks – Toepassing afwegingskader 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 35 stemmen tegen 
 
Amendement A PvdD – Beschutting voor grote grazers 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 36 stemmen tegen 
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Amendement B PvdD – Geen afschot van gezonde dieren in de OVP 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 10 stemmen voor en 30 stemmen tegen 
 
Amendement C PVV – Geen afschot zonder vooraf raadplegen PS 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
Amendement D PVV – Nader onderzoek naar pre-conceptie 
Dictum 9. In aanvulling op het rapport van de commissie Van Geel nader onderzoek te 

laten verrichten naar de mogelijkheden van pre-conceptie om het aantal grote 
grazers te reguleren en Provinciale Staten te informeren over de resultaten 
voordat wordt overgegaan op afschot, 

Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Voor: CDA, CU 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 17 stemmen tegen 
 
Amendement E PVV – Uitzetten grote grazers naar andere natuurgebieden 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Amendement F PVV – Actief humaan beleid tot in de eeuwigheid 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Tegen: PvdD 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
 
Amendement G 50PLUS – Realiseren van beschuttingsmogelijkheden 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 3 stemmen voor en 37 stemmen tegen 
 
Amendement H GroenLinks – Eerst gedegen wetenschappelijke onderbouwing 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 36 stemmen tegen 
 
Besluit op Statenvoorstel inclusief aangenomen amendement D 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
Stemverklaringen Voor: PVV, tegen: GL, PvdD 
 
c. Koersnotitie Regionale Kracht 
Dictum 1. In te stemmen met bijgaande koersnotitie Regionale Kracht voor het 

Programma Regionale Kracht. 
Toezegging - 
 
Motie 18 SP – Regionale kracht 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
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Besluit op Statenvoorstel 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
d. Keuzenotitie Het verhaal van Flevoland 
Dictum 1. de keuzenotitie Het verhaal van Flevoland vast te stellen met daarin de 

uitgangspunten voor het te vormen programma Het verhaal van Flevoland; 
Toezegging - 
 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
g. de keuzenotitie Het verhaal van Flevoland vast te stellen met daarin de 

uitgangspunten voor het te vormen programma Het verhaal van Flevoland; 
Dictum 1. Het advies van de werkgroep Startnotities over te nemen  en  

2. GS verzoeken om bij het schrijven van  startnotities voortaan de lijn te volgen 
van bijgevoegd concept format. 

Toezegging - 
 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 tegen 
Stemverklaringen - 
 
Schorsing tot 18 juli 2018 
De voorzitter schorst de vergadering om 22.25 uur.  
 
 
 
Aanwezig: 18 juli 2018 
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 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 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 16.06 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. 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 M.A. Rijsberman, 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) en de heer E.F. Plate (VVD) 
 
Heropening vergadering 
 De voorzitter heropent de vergadering om 14.00 uur. 
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Besloten gedeelte  
9a. 1. Medefinanciering aanleg glasvezel oostelijk en zuidelijk Flevoland 
Dictum 1.De door Gedeputeerde Staten aan (de leden van) Provinciale Staten opgelegde 

geheimhouding, op de bijlagen geheim te houden, te bekrachtigen en deze 
geheimhouding op te heffen wanneer de selectieprocedure voor de marktpartij is 
afgerond; 
2. Het in de geheime bijlage 1 bij dit Statenvoorstel genoemde bedrag voor 
medefinanciering voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in oostelijk en 
zuidelijk Flevoland te oormerken in de reserve Strategische Projecten; 
3. De inzet van deze gereserveerde middelen en daarvoor de benodigde 
begrotingswijziging te mandateren aan Gedeputeerde Staten; 

Toezegging - 
 
Amendement I GroenLinks – Evenwichtige verdeling Financiële bijdrage 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen  
 
Besluit op Statenvoorstel 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen 
Stemverklaringen Voor: VVD, Tegen: 50PLUS, PVV, PvdA 
 
De verslaglegging van het besloten gedeelte ligt ter inzage bij de griffie (2273393) 
 

 Heropening  1.
 Nu het besloten deel van de vergadering is afgerond,  wordt verder gegaan met 

de vergadering van 11 juli. 
 
Bezoekers: cursisten Politiek Actief 
In april van dit jaar zijn 70 cursisten gestart met de cursus Politiek Actief voor de 
provincie. De Staten hebben hier aan meegewerkt. Vanavond is de 5e en laatste 
bijeenkomst, waarbij ze een gedeelte van de vergadering zullen bijwonen en een 
certificaat ontvangen voor hun deelname aan de cursus. 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Bij de mededelingen wordt een voorstel tot bekrachtigen geheimhouding gedaan.  
 
Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje. 
 
Moties vreemd 
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 Bekrachtigen geheimhouding Mededeling  m.b.t. ‘Financieel mandaat voor de 

onderhandelingen door het BOD voor de cao-onderhandelingen 2019 en 2020’(HB 
2264172). 
De genoemde mededeling lag voor de Staten ter inzage bij de griffie.  
De heer Verbeek licht de geheimhouding toe: 
De reden dat het college geheimhouding op het stuk heeft gelegd is dat het 
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onderhandelingen betreft aangaande de positie als werkgever in de 
onderhandelingen. De periode van geheimhouding duurt totdat GS het 
onderhandelaarsakkoord heeft vastgesteld.  
De geheimhouding wordt bekrachtigd. 
 

Toezegging Conform 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
 n.v.t. 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken 5.
 n.v.t. 
 

 Vaststellen Besluitenlijst 6.
 n.v.t. 
 

 Hamerstukken 7.
 n.v.t. 
 

 Bespreekstukken 11 juli 2018 8.
 n.v.t. 
 

 Bespreekstukken 18 juli 2018 9.
b. Zomernota 2018 
Dictum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegevoegd 
amendement K 

1. De Zomernota 2018 vast te stellen;   
2. Kennisnemen van het daarin als bijlage opgenomen overzicht ‘aanwending 
verstrekte mandaten begrotingsbehandeling 2018’; 
3. Het voordelig saldo van de Zomernota 2018 ad. € 4,2 mln. toe te voegen aan 
de bestemmingsreserve strategische projecten; 
4. De met de Zomernota 2018 samenhangende 7e wijziging van de 
Programmabegroting 2018 vast te stellen; 
5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 215.000 voor de realisatie van 
maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Oostrand. 
 
6. Voor de periode 1 september 2018 tot 1 april 2019 te voorzien in tijdelijke 
uitbreiding van de griffie met 1.0 fte Senior Statenadviseur en de benodigde € 
60.000 ten laste te brengen van de reserve Strategische projecten, aangezien het 
saldo van de Zomernota in de reserve Strategische projecten wordt gestort 

Toezegging - 
 
Motie 19 PvdA, D66, CDA – Afwikkeling opheffing SFB 
Dictum Een bedrag van maximaal €70.000,- beschikbaar te stellen voor de afronding van 

de opheffing van het SFB en dit bedrag te onttrekken aan het voordelig saldo 
van de Zomernota van €4,2 min. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaringen - 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
 
Motie 20 SP – Vast personeel voor Opgave Duurzame Energie 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaringen Tegen: PvdA 
Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
 
Amendement J 50PLUS  – Voordelig saldo van de Zomernota toevoegen aan algemene reserve 
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Aantal aanwezig 39 
Stemverklaringen  
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
 
Amendement K Werkgeverscommissie  – Tijdelijke inhuur griffie 
Dictum 6. Voor de periode 1 september 2018 tot 1 april 2019 te voorzien in tijdelijke 

uitbreiding van de griffie met 1.0 fte Senior Statenadviseur en de benodigde € 
60.000 ten laste te brengen van de reserve Strategische projecten, aangezien 
het saldo van de Zomernota in de reserve Strategische projecten wordt gestort. 

Aantal aanwezig 39 
Stemverklaringen  
Besluit Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
Besluit op Statenvoorstel na aangenomen amendement K 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
c. Structuurvisie Zon 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Antwoordnota Structuurvisie 

2. De Structuurvisie Zon ten behoeve van het opwekken van grondgebonden 
zonne-energie in het landelijk gebied, met in achtneming van de wijzigingen die 
voortvloeien uit de antwoordnota, vast te stellen 
3. De Structuurvisie Zon pas in werking te laten treden na uitwerking van de 
verdeelsystematiek 
4.Gedeputeerde Staten te verzoeken invulling te geven aan de verdeling van de 
hectaren en Provinciale Staten te betrekken bij de evaluatie na 500 ha 

Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat In de Verordening Fysieke Leefomgeving een 
verwijzing zal worden opgenomen naar de Structuurvisie Zon met de 
bouwstenen. 
 
De gedeputeerde zegt toe in de gesprekken met de wethouders ruimtelijke 
ordening de gevoelens mee te nemen dat een aanzienlijk deel van Provinciale 
Staten vindt dat zonnepanelen niet op vruchtbare landbouwgrond moeten 
komen. 
 
De gedeputeerde zegt toe het aandachtspunt om incourante grond te benutten 
voor zonnepanelen in het buitengebied en dat dat een pro-actieve houding 
vraagt van gemeenten die daarover  in gesprek gaan met marktpartijen mee te 
zullen nemen in zijn gesprekken met gemeenten. 
 
De gedeputeerde zegt toe dat de provincie de eerder genoemde evaluatie zo snel 
mogelijk zal doen lopende het proces maar bij het bereiken van 500 ha. kunnen 
geen vergunningen meer worden toegekend door gemeenten voordat de 
evaluatie bij de staten heeft plaatsgevonden. 
 
De gedeputeerde komt met een mededeling aan PS waarin wordt toegelicht hoe 
het handhavingsbeleid richting de gemeenten wettelijk gezien is geregeld. 

 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen Voor: CDA, SP, D66, CU, PvdA, Sen+Flevo, tegen: PVV, SGP 
 
d. Raamwerk Opgave Duurzame Energie 
Dictum 1.In te stemmen met bijgevoegd Raamwerk Opgave Duurzame Energie waarin 
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wordt aangegeven wat de provinciale inzet en strategie is om de 
Energiestransitie mogelijk te maken. 

Toezegging - 
 
Motie 21 GroenLinks, PvdA – Koerslijn Mobiliteit 
Dictum Thema Mobiliteit in het Raamwerk Opgave Duurzame Energie en later in de 

Flevolandse Energieagenda als aparte koerslijn op te nemen en uit te werken, 
inclusief concrete acties/maatregelen. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaringen  
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
 
Besluit op Statenvoorstel 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
e. Saneringsopgave Windplan Blauw 
Dictum 1. Kennis te nemen van het samenstel van waarborgen van initiatiefnemer, de 

gemeenten Lelystad en Dronten en het ministerie van EZK voor de 
saneringsopgave voor Windplan Blauw; 
2. Het onteigeningsinstrument in te zetten wanneer dit als uiterste middel 
noodzakelijk is om het dan resterende deel van de volledige saneringsopgave 
voor Windplan Blauw te realiseren; 

Toezegging - 
 
Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen Voor: CDA, D66, 50PLUS, CU 
 

 Sluiting 10.
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 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 
    

 


