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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 
E.F. Plate, de heer J. de Reus en de heer Th.J.G. Vulink (vanaf 16.22 uur). 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, 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 (tot 18:05 uur), 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 (tot 18:05 uur). 
GroenLinks: 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 J. Lodders (VVD), de heer A.M. Meijer (SP) en de heer M.A. 
Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
mevrouw M. Luyer (D66), mevrouw J. Staalman (GroenLinks) en de heer A. Gijsberts. 
 

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

 Vaststellen agenda 2.
 Mededelingen 

Er zullen twee mededelingen worden gedaan vanuit het college. Het betreft een 
mededeling ten aanzien van een nieuwe app met toeristische informatie en de 
bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding op een 
mededeling. Deze worden geagendeerd als agendapunt 3. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van de PVV heeft aangekondigd mondeling vragen te willen stellen 
over ‘recreatie en toerisme’. Deze zijn geagendeerd bij agendapunt 4. 
 
Interpellatie 
De fractie van de PVV heeft aangegeven een interpellatiedebat te willen voeren 
over de bestuurlijke situatie en ontwikkelingen in Dronten met de commissaris 
van de Koning. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 5. 
 
Agendapunt 8: benoemingen  
Bij agendapunt 8 wordt overgegaan tot de toelating van de heer Jan van Dijk als 
Statenlid namens de ChristenUnie. De vergadering stemt ermee in dit bij 
acclamatie te doen.  
Het afscheid van de heer Roelof Siepel staat als laatste op de agenda. 
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Agendapunt 10a Innovatiepaviljoen 
De voorzitter vraagt of dit een bespreekstuk dient te blijven. De fractie die had 
verzocht om agendering als bespreekstuk, de fractie van de PVV,  bevestigt dit.  
Verder is het dictum van dit Statenvoorstel aangepast t.a.v. de  formulering 
omtrent de geheimhouding. In plaats van het opleggen, wordt gevraagd de 
geheimhouding te bekrachtigen. 
 
Agendapunt 10 b Markermeer: Hamerstuk 
Dit agendapunt wordt een hamerstuk, nu de fractie van de VVD akkoord gaat met 
een hamerstuk met stemverklaring. Daarmee wordt het stuk toegevoegd aan de 
hamerstukken als 9e. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
De PVV kondigt aan een motie te willen indienen: ‘De Nederlandse vlag en de 
Flevolandse vlag in onze Statenzaal’. 
De Partij voor de Dieren kondigt aan een motie te willen indienen ‘MER 
Uitbreiding Lelystad Airport’. 
De fracties van CDA, D66, VVD, SP, CU, PvdA, PVV kondigen aan een motie te 
willen indienen ‘Opening Lelystad Airport handhaven op 1 april 2019’. 
Deze  moties worden als motie 1, 2 en 3behandeld bij agendapunt 10. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 3.
 Mededeling 1 

Aan de orde is de bekrachtiging op de door het college opgelegde geheimhouding 
ten aanzien van de mededeling ‘Vaststelling Plan van Aanpak verwerving te 
saneren windturbinelocaties voor het Windpark Zeewolde’. De verwijzing naar 
deze mededeling stond op de LIS van week 49. De mededeling heeft in de kluis 
gelegen. Gedeputeerde Meijer wordt verzocht toe te lichten waarom het college 
geheimhouding op de stukken heeft gelegd en voor welke periode deze dient te 
duren. De gedeputeerde geeft aan dat de geheimhouding is opgelegd wegens 
zakelijke belangen welke zouden worden geschaad indien de mededeling  
openbaar zou zijn. De gedeputeerde geeft aan te willen terug komen op de duur 
van de geheimhouding en geeft aan dit binnen twee weken te zullen doen.  
Provinciale Staten bekrachtigt de geheimhouding. 
 
Mededeling 2  
Gedeputeerde Rijsberman doet een mededeling over de app toeristische 
informatie doe vanaf heden beschikbaar is.  

Besluit Conform 
 

 Vragenhalfuurtje 4.
Onderwerp Recreatie en Toerisme 
Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman 
Toezegging -  
 

 Interpellatiedebat - PVV 5.
Onderwerp De bestuurlijke situatie en ontwikkelingen in Dronten 
Besluit Portefeuillehouder de heer Verbeek 
Toezegging -  
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 13 december 2017 6.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 8 november 2017 7.
Besluit Conform 
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 Benoeming en beëdiging 8.
Dictum 1.De heer J. van Dijk (ChristenUnie) te benoemen als vertegenwoordiger van 

   Provinciale Staten in de vacature R. Siepel (ChristenUnie);   
2.De benoeming van de heer J. van Dijk als burgerlid in te trekken; 
3.Uw eerdere besluit van 8 november 2017, tot samenstelling van de 
   Statencommissie Economie te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie 
   te doen luiden: J. van Dijk en L. Ferdinand; 
4.Uw eerdere besluit  van 8 november 2017 , tot samenstelling van de 
   Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie te 
   doen luiden: H.J. Hofstra en J. van Dijk; 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie adviseert positief over de toelating van de heer van Dijk 

Besluit Aangenomen bij acclamatie 
 

 Hamerstukken  9.
a. Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – Flevoland 
Dictum 1. De Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid voor buitendijkse 

ontwikkelingen vast te stellen. 
Besluit Conform 
 
b. Vaststelling Derde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 
Dictum 1. De Derde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 vast te stellen, 

inhoudende een wijziging van de instantie die de vertegenwoordigers in de 
Algemene Vergadering voor de categorie natuur benoemt. 

Besluit Conform 
stemverklaring PVV  (tegen) 
 
c. Vaststellen Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 

Flevoland 2012 
Dictum 1.De Antwoordnota ‘Ontwerp Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke 

leefomgeving Flevoland 2012’ vast te stellen. 
2.De Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 
2012 vast te stellen, zoals deze is komen te luiden na de verwerking van de 
zienswijzen en overige wijzigingen.  
3.De Noodverordening wind, het Projectformulier windmolenpark en de 
Provinciale Luchtvaartverordening Flevoland in te trekken. 

Besluit Conform 
stemverklaring PVV (tegen) 
 
d. Nota risicomanagementbeleid 2017   
Dictum De nota “Risicomanagementbeleid 2017” vast te stellen en de “Kadernotitie 

risicomanagement beleid 
2013” in te trekken. 

Besluit Conform 
  
e. Investering ecologische maatregelen Markermeer 
Dictum 1. De middelen ad € 1,5 mln. die reeds beschikbaar zijn gesteld binnen de 

reserves voor realisatie van de Luwtemaatregelen Hoornse Hop in te zetten voor 
realisatie van natuurmaatregelen langs de Houtribdijk in het Markermeer, ter 
versterking van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. 

Besluit Conform 
stemverklaring VVD (voor) 
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 Bespreekstukken 10.
a. Investeringsbesluit voor de realisatie van het Innovatiepaviljoen 
Dictum 1.In te stemmen met het risicodragend ontwikkelen van het Innovatiepaviljoen 

   en daartoe het investeringskrediet te verhogen (zoals opgenomen in de 
   geheime bijlage 1 'Bedragen behorend bij Statenvoorstel Investeringsbesluit 
   innovatiepaviljoen') en een risicoreservering in het weerstandsvermogen op te 
   nemen voor het Innovatiepaviljoen van € 1,0 miljoen; 
2.de door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 10 lid 2 sub b van de Wet 
   Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 Provinciewet, op de bijlagen 
   behorend bij dit voorstel opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

Toezegging -  
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 
b. Hamerstuk: 9 e geworden  - Investering ecologische maatregelen Markermeer 
 
c. Programmabegroting Interprovinciaal Overleg 2018 
Dictum 1.In te stemmen met de Programmabegroting Interprovinciaal Overleg (IPO) 

2018, die aan de Algemene Vergadering van de vereniging IPO op 19 december 
2017 ter goedkeuring wordt voorgelegd, inclusief deel III Nieuw beleid; 
2.De financiële gevolgen hiervan, op dit moment geraamd op 214.000 euro (2018) 
en 101.000 euro (2019), te betrekken bij de besluitvorming over de Zomernota 
2018. 

Toezegging -  
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 11.
Motie 1 PVV – De Nederlandse vlag en de Flevolandse vlag in onze Statenzaal. 
Dictum Spreken uit: Dat wij in onze Statenzaal de Nederlandse vlag en de Flevolandse 

vlag een mooie plek geven    
Ter vergadering is uitgesproken dat waar staat ‘buste van Lely’ hier gelezen 
dient te worden ‘buste van Lammers’ 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaring - 
 
Motie 2 Partij voor de Dieren - MER Uitbreiding Lelystad Airport 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
Stemverklaring - 
 
Motie 3 CDA, D66, VVD, SP, CU, PvdA, PVV, Sen+Fl - Opening Lelystad AirPort 
Dictum Dragen het college op:   

•de opening van luchthaven Lelystad te handhaven op 1 april 2019; 
•een betrouwbare overheid is een groot goed, daarom de gemaakte afspraken 
rondom Lelystad Airport gewaarborgd dienen te worden, zodat de opening op 1 
april 2019 doorgang kan vinden. 
En dragen het college op: 
•Met inachtneming van de genoemde overwegingen maximale inspanning te 
leveren om uit te dragen en bij de regering erop aan te dringen dat de 
openstelling op 1 april 2019 van Lelystad AirPort dient te worden gehandhaafd; 
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• De regering te verzoeken een versnelling aan te brengen in de herindeling van 
het luchtruim. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
Stemverklaring - 
 

 Afscheid Roelof Siepel 12.
 De heer Roelof Siepel (ChristenUnie) ontvangt, na bijna 15 jaar 

Statenlidmaatschap, een koninklijke onderscheiding uit handen van de 
commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek 

 
 Sluiting 13.

 De voorzitter sluit de vergadering om 19.57 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 
      

 


