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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 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 C.J. Schotman, de heer W.R. Bouma (vanaf 16.04 uur), 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: mevrouw 
R. Azarkan (vanaf 19.00 uur), de heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels (vanaf 15.35 uur). 
ChristenUnie: de heer J. van Dijk, de heer L. Ferdinand en de heer H.J. Hofstra. 50PLUS: de heer 
W. Jansen (tot 18.00 uur). GroenLinks: mevrouw J. Staalman en de heer S. Miske (vanaf 16.04 uur). 
SGP: de heer J.L. Bogerd en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (vanaf 15.43 uur) en 
mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen (tot 22.22uur). 
 
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) 
 

 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.  
Verder zal gedeputeerde Lodders een mededeling doen ten aanzien van Lelystad 
Airport. 
      
Bespreekstuk 8 a: windplan Blauw 
Er is een aanvulling gedaan naar aanleiding van de commissie Duurzaamheid (van 
31 januari). In deze commissie werd gevraagd om in de reactie-brief meer 
aandacht te besteden aan participatie. Dit is verwerkt.  
Het stuk blijft geagendeerd als bespreekstuk.  
 
 
Moties vreemd 
De PVV geeft aan een motie in te dienen ‘niet huren van 4 business seats bij 
Almere City FC’. VVD, CDA en D66 geven aan een motie in te dienen ‘opzeggen 
vertrouwen gedeputeerde’ . Hierbij wordt een ordevoorstel gedaan ten aanzien 
van de agenda. 
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Ordevoorstel 
Het ordevoorstel inhoudende dat de motie van de VVD, CDA en D66 zal voor de 
bespreekstukken worden behandeld, is aangenomen.  
Het ordevoorstel van de PVV, inhoudende dat ook in de eerste termijn 
interrupties worden toegelaten, is verworpen. 
 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 Mededeling 1 Bekrachtigen geheimhouding omtrent bijlagen bij mededeling 

‘Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur- project Urkerveld 
De heer Appelman licht de geheimhouding op de stukken toe. De gedeputeerde 
geeft aan dat geheimhouding is opgelegd omdat de planuitwerking 
aanbestedingsgevoelige informatie bevat. De geheimhouding geldt tot aan 
oplevering, afrekening en financiële verantwoording van het project. 
Provinciale Staten bekrachtigen de geheimhouding.  
 
Mededeling 2 Lelystad Airport 
De heer Lodders heeft een mededeling over Lelystad Airport. De gedeputeerde 
licht het besluit van de Minister toe, betreffende  uitstel van de opening van 
Lelystad airport tot 1 april 2020. De mededeling volgt op schrift, inclusief nadere 
informatie m.b.t. de mondeling gestelde vragen in deze statenvergadering.  

Besluit Conform 
 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
- Vervallen 
 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 21 februari 2018 5.
Besluit Conform 
 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 24 januari 2018 6.
Besluit Conform 
 
 

 Hamerstukken 7.
a. 1e Begrotingswijziging Randstedelijke rekenkamer 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 van de 

Randstedelijke Rekenkamer 
Besluit Conform 
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
Motie 3 VVD, CDA en D66 -  Opzeggen vertrouwen gedeputeerde 
Dictum -Dat zij geen vertrouwen meer heeft in het functioneren van gedeputeerde 

Meijer; 
-Verzoeken gedeputeerde Meijer onmiddellijk (schriftelijk) zijn ontslag aan te 
bieden aan PS 

Toezegging - 
Aantal aanwezig  39 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 21 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD, CDA, D66, CU: voor  

SP, PVV, SGP, PvdA, GL, Sen+Fl: tegen 
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 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 8.
Motie 1 VVD, CDA, D66 – Opzeggen vertrouwen gedeputeerde 
Besluit Ingetrokken 
 
Motie 2 PVV – business seats Almere City FC 
 Verdaagd naar Statenvergadering 20 maart 2018 
 
Motie 4 PVV – Opzeggen vertrouwen in het college 
Besluit Ingetrokken 
 
 

Besloten is de behandeling van de geagendeerde bespreekstukken en de motie vreemd aan 
de orde van de dag van de PVV te verdagen naar de Statenvergadering van 20 maart 2018. 
De vergadering is door de voorzitter gesloten om 22.35uur. 

 
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         

 


