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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw M.E.H. Broen, 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 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 (vanaf 19.05 
uur), 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 en de heer W.F. 
Mulckhuijse. D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, de heer T. Smetsers (vanaf 19.05 
uur) en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, 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 J. Staalman en de heer S. Miske. SGP: de heer 
J.L. Bogerd en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (vanaf 19.05 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 M.A. Rijsberman (D66), de J.A. 
heer Fackeldey en de heer H.J. Hofstra (CU). 
Afwezig met kennisgeving 
Mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer H. van Ravenzwaaij (SP) en mevrouw B. Boutkan (PVV) 
 

 Opening 1.
 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 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. 
 
Benoemingen 
Bij agendapunt 5 worden twee benoemingsvoorstellen behandeld. De vergadering 
stemt ermee in de benoeming van het nieuwe Statenlid bij acclamatie te doen. 
 
Moties vreemd 
De fracties van de PVV en 50PLUS dienen een motie in over 'Verhuur 
beheerstroken provinciale vaarwegen '.  
De fractie van 50PLUS dient een motie in over ‘Liggeld tarieven provinciale 
vaarwegen.’ 
De moties worden behandeld bij agendapunt 10.  
 

Besluit De agenda wordt conform vastgesteld 
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 Mededelingen 3.
 Bekrachtigen geheimhouding op de bijlage behorend bij de mededeling 

‘Mededeling m.b.t. Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur-Project ‘Gouden 
Randen langs de Pampushout’ 
De mededeling stond op de LIS van week 14 (HB 2219920) 
De heer Appelman licht de geheimhouding op de stukken toe. Deze is opgelegd  
in verband met aanbestedingsgevoelige informatie en dient te gelden tot het 
project is opgeleverd en definitief is afgerekend.  
De geheimhouding wordt bekrachtigd. 
 
Werkbezoek Brussel en IPO congres  
De voorzitter brengt het IPO jaarcongres en het werkbezoek aan de Huis der 
Provincies van de werkgroep Europa P4 onder de aandacht die dit jaar 
plaatsvinden in Brussel, op 11 en 12 oktober.  
 

 
 Vragenhalfuurtje 4.

 Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuurtje 
 

 Toelating en beëdiging lid van Provinciale Staten 5.
Dictum 1. Mw. A.T. Strating-Baas (ChristenUnie) te benoemen als vertegenwoordiger 

van Provinciale Staten in de vacature H.J. Hofstra (ChristenUnie); 
2. Uw eerdere besluit van 13 december 2017 , tot samenstelling van de 
Statencommissie Bestuur te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie te 
doen luiden: L. Ferdinand en J. van Dijk;   
3. Uw eerdere besluit van 13 december 2017 , tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie te 
doen luiden:  A. Strating- Baas en J. van Dijk; 
4. Uw eerdere besluit van 13 december 2017 , tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie te 
doen luiden:  J. van Dijk  en A.T. Strating-Baas 
5. Uw eerdere besluit van 13 december 2017 , tot samenstelling van de 
Statencommissie  Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie van de 
ChristenUnie te doen luiden:  L. Ferdinand en A.T. Strating-Baas   

Advies commissie 
geloofsbrieven 

De commissie adviseert positief over de toelating van mevrouw Strating-Baas 

Besluit  Aangenomen bij acclamatie 
 
Benoeming lid van Gedeputeerde Staten 
Dictum 1. De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie  

Flevoland per 18 april 2018:  de heer J. A. Fackeldey met een deeltijdfunctie 
(0,75 fte) 
2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 
van het gestelde onder 1 de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 
nemen. 

Advies commissie 
benoembaarheid 
gedeputeerden 

De unanieme conclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid kandidaat 
gedeputeerde is, dat geen feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen die 
een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde 
kandidaat als gedeputeerde van de provincie Flevoland. 
 
Zij acht de kandidaat benoembaar voor de functie van gedeputeerde en stelt 
voor dat Provinciale Staten het Statenvoorstel benoeming gedeputeerde in 
behandeling nemen. 

Toezeggingen - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit voorstel Over het Statenvoorstel als geheel (het overgaan tot het benoemen van een 
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vijfde gedeputeerde voor 0,75 fte) is eerst bij handopsteken gestemd.  
Dat voorstel is aangenomen, met 25 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 
Over de benoeming van de voorgedragen kandidaat is schriftelijk gestemd.  
De voor benoeming voorgedragen persoon, de heer J.A. Fackeldey,  is hierbij bij 
meerderheid benoemd. Hierna heeft de betrokkene in handen van de voorzitter 
de verklaring en belofte afgelegd. 

Stemverklaringen - 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 18 april 2018 (week 11 t/m week 14) 6.
Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 20 maart 2018 en 28 maart 2018 7.
Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 8.
a. Vaststelling Zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012, 

verbod op varend ontgassen 
Dictum De Zesde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 

2012 vast te stellen. 
Besluit Conform 
 
b. Aanbesteding Audiovisuele middelen 
Dictum 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage voor het project Digitalisering 

Ondersteuning Staten, waartoe uw Staten eerder hebben besloten.  
2. Kennis te nemen van de voorgenomen activiteiten in het kader van het project 
DOS voor 2018.  
3. Kennis te nemen van de voorgenomen aanbesteding van de audiovisuele 
middelen (AV) voor Provinciale Staten, bestaande uit een vervanging van de 
afgeschreven hardware.   
4. Bij de aanbesteding van de AV middelen zorg te dragen voor synergie met de 
doelstellingen uit het project DOS.   
5. Hiertoe de in dit statenvoorstel verwoorde wensen voor een ‘intelligent 
systeem’ als uitgangspunt te nemen voor een aanvulling op het programma van 
eisen van de aanbesteding AV middelen. 
6. Hiertoe een aanvullende investering te doen van maximaal € 120.000. 

Besluit Conform 
 
c. Verantwoording fractievergoedingen 2016 
Dictum 1. Het accountantsrapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2016 

vast te stellen 
2. De aan de fracties betaalde voorschotten ten behoeve van het jaar 2016 
definitief vast te stellen 

Besluit Conform 
 
d. Afrekening fractiereserves 2015 en 2016 
Dictum 1. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m i de fractiereserve vast te stellen 

zoals benoemd en voor dit bedrag tot terugvordering over te gaan  
a. PVV  € 50.276 
b. VVD  € 46.547 
c. SP  € 40.605 
d. CDA  € 16.521 
e. PvdA  € 12.837 
f.  D66  € 8.198 
g. Senioren+Flevoland € 8.091 
h. PvdD  € 4.874 
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i.  50Plus  € 4.450 
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m c de fractiereserve vast te stellen 
en voor dit bedrag NIET tot terugvordering over te gaan  
a. ChristenUnie € 5.210 
b. GroenLinks  € 174 
c. SGP  € 3.278 
3. De Statengriffie opdracht te verlenen de afrekening administratief uit te 
voeren 
4. Bij behandeling van de Jaarstukken 2017, uw Staten een bestedingsvoorstel 
voor de te ontvangen baten voor te leggen. 

Besluit Conform 
 
e. Statenvoorstel Advies Commissie Jansen problematiek Zeeland 
Dictum 1. De aanbevelingen van de Commissie G.J. Jansen over de financiële positie van 

de provincie Zeeland over te nemen, onder de voorwaarde dat de provincie 
Zeeland door verhoging van de opcenten MRB een jaarlijks bedrag van € 3,3 
miljoen voor eigen rekening neemt; 
2. In de begrotingsjaren 2018, 2019 en 2020 een tijdelijke financiële bijdrage te 
leveren aan de provincie Zeeland ter aanvulling van de uitkering Provinciefonds 
voor Zeeland ten bedrage van circa € 3.500 per jaar; 
3. De jaarlijkse bijdrage van circa € 3.500 over 2018-2020 te verwerken in de 
Zomernota 2018 en de ontwerp Programmabegroting 2019. 

Besluit Conform 
 
f. Vaststellen Archiefverordening provincie Flevoland 2018 
Dictum 1. de Archiefverordening provincie Flevoland 2018 vast te stellen; 

2. de Archiefverordening provincie Flevoland 1996 in te trekken. 
Besluit Conform 
 
g. Zienswijze begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

2019 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2019 van de OFGV; 

2. Geen zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2018 van de OFGV; 
3. Door middel van bijgaande brief de OFGV te informeren over het niet indienen 
van zienswijzen. 

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 9.
a. Vaststellen Ontwerpvisie Structuurvisie Zon 
Dictum 1. De Structuurvisie Zon ten behoeve van het opwekken van grondgebonden 

zonne-energie in het landelijk gebied in ontwerp vast te stellen; 
Toezegging De in de mededeling opgenomen inhoudelijke toezeggingen kunnen als bijlage 

worden meegestuurd  bij het ter inzage te leggen document -de tekst over de 
evaluatie wordt opgenomen in de ontwerp structuurvisie -daar waar ‘agrarisch 
gebied’ staat dient het ‘ landelijk gebied’ te worden gelezen. 

 
Amendement A PVV – Vaststellen Ontwerpvisie Structuurvisie Zon 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaringen - 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
 
Stemming Statenvoorstel 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
Stemverklaringen - 
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Motie  3 SP-Vaststellen ontwerpvisie Structuurvisie Zon 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  -  
Besluit  Verworpen met 8 stemmen voor en 30 stemmen tegen 
 
Motie 4 SGP-1000 hectare = 1000 hectare 
Besluit  Ingetrokken 
 
Motie  5 PVV-Geen ruimte voor cowboys 
Aantal aanwezig  38 
Stemverklaringen  - 
Besluit  Verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
 

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag    10.
De fractie van de PVV doet een ordevoorstel voor hoofdelijk stemmen. Dit voorstel wordt niet 
overgenomen. 
Motie 1 PVV en 50PLUS – Verhuur beheerstroken provinciale vaarwegen 
Dictum Dragen het college op:  

- Met de bewoners een aparte afspraak te maken waardoor er door derden geen 
verdere rechten aan kunnen worden ontleend; 
- In deze afspraak een symbolisch bedrag te vermelden van €1,- per perceel, 
ongeacht het aantal m2; 
- dit bedrag niet jaarlijks te indexeren 
- Provinciale Staten, hierop vooruitlopend, een voorstel voor te leggen inzake 
het in het algemeen belang verklaren van een economische activiteit, conform 
artikel 25h lid 5 van de wet Markt en Overheid, betrekking hebbend op het 
verhuur van beheerstroken langs provinciale vaarwegen 
en gaan over tot de orde van de dag 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
Stemverklaringen Tegen: VVD, CDA, D66, CU en PvdA 

Voor: SP, 50+, PVV, SGP en Sen+fl 
 
Motie 2 50PLUS – Liggeld tarieven provinciale vaarwegen 
Dictum Dragen het college op: 

Provinciale Staten een voorstel voor te leggen die meer recht doet aan de 
marktconformiteit in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland. 
Provinciale Staten, hierop vooruitlopend, een voorstel voor te leggen inzake het 
in het algemeen belang verklaren van een economische activiteit, conform 
artikel 25h lid 5 van de wet Markt en Overheid, betrekking hebbend de liggelden 
aan provinciale vaarwegen 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
Stemverklaringen Tegen: VVD, CDA, D66, CU, PvdA 

Voor: SP, 50+, PVV, SGP en Sen+fl 
 

Sluiting 11.
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
Statengriffier, Voorzitter, 
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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 
       

 


