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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
FvD: de heer J.H.N. Beenen, C.H.W. van den Berg (vanaf 19.00) , de heer M. Gortworst, de heer 
A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. 
Thomassen. 
VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer J. 
de Reus, mevrouw M. Smeels-Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan, de heer 
C.A. Jansen, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui (vanaf 
15.40), de heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer 
J.N.J. Appelman en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi (vanaf 15.45), 
mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer H.J. Hofstra, de heer L. Schenk 
en mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. 50PLUS: de 
heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der Starre. D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T. 
Smetsers. PvdD: de heer J. Luijendijk en mevrouw L. Vestering. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: 
de heer M.A. Khedoe. 
 
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 heer 
J.A. Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (VVD). 
Afwezig met kennisgeving 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw C.J. Schotman (CDA). 
De heer van der Berg, mevrouw Al-Obaidi en de heer Ismaili Alaoui zijn verlaat. 

 
 Vaststellen agenda 

 Agendapunt 4: procedurevoorstel E-petitie 
De vergadering stemt in met het voorstel dat de e-petitie vandaag procedureel 
en in een latere vergadering inhoudelijk behandeld wordt. 
 
Agendapunt 9c: Perspectiefnota – voorstel van de agenda afhalen 
De vergadering stemt in met het voorstel de Perspectiefnota van de agenda te 
halen. 
 
Agendapunt 10: Besluitvorming rondom nieuw college - procedurevoorstel 
De vergadering stemt in met het voorstel de formateur, de heer van Beek, toe 
te laten tot de beraadslagingen. 
 
Agendapunt 10 b en c: Benoemingen  
Voor de kandidaat gedeputeerden wordt schriftelijk gestemd, de overige 
benoemingen gaan bij acclamatie. 
 
Motie Vreemd aan de orde van de dag 
De fractie van 50PLUS zal een motie vreemd “Besluitvorming inzake Nationaal 
Park Nieuw Land aan PS voorleggen” indienen. 
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Besluit De agenda wordt vastgesteld, waarbij agendapunt 9c. ‘Perspectiefnota’ van de 

agenda wordt gehaald en het agendapunt 9a. ‘Geitenstop’ een hamerstuk 
wordt. 

 
 Mededelingen 

 De voorzitter laat weten dat op 27 augustus een Informatiebijeenkomst 
“Toekomstverkenning zorg in Flevoland” wordt georganiseerd. 

 
 Bespreekstukken 

a. Petitie ‘Hekken weg in de Oostvaardersplassen, geef dieren de ruimte’ 
Dictum 1. De e-petitie rechtstreeks te agenderen voor uw Statenvergadering van 

10 juli 2019; 
2. De plaatsvervanger van de petitionaris voor de behandeling van het 

voorstel door Provinciale Staten (PS) gelegenheid te geven de e-petitie 
mondeling nader toe te lichten en haar daarvoor 5 minuten te 
verstrekken; 

3. In te stemmen met het procedurevoorstel om deze e-petitie 
inhoudelijk te betrekken bij een vervolgstap in de besluitvorming over 
de Oostvaardersplassen in Provinciale Staten. 

Toelichting De petitionaris licht de petitie toe en beantwoordt vragen. 
Toezegging De voorzitter zegt toe dat de nieuwe portefeuillehouder zal zorgen dat de e-

petitie actief op de agenda wordt gezet. 
 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Met algehele stemmen aangenomen. 
Stemverklaringen - 

 
 Vragenhalfuurtje  

 Geen vragen aangemeld. 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 10 juli 2019 
Besluit Conform 

 
 Vaststellen besluitenlijsten van PS van 29 mei en 26 juni 2019 en Integrale ad hoc 
commissies van 15 mei en 19 juni 2019 

Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 
a.  Beslissing op bezwaar zweefvliegclub Flevo tegen Omgevingsverordening 
Dictum 1.Het bezwaarschrift van Zweefvliegclub Flevo te Biddinghuizen tegen de 

Omgevingsverordening Flevoland niet-ontvankelijk te verklaren. 
Besluit Conform 
Stemverklaring PPV (tegen) 
 
(9a.) Geitenstop – Vaststellen Eerste wijziging Omgevingsprogramma en 

Omgevingsverordening _Bij Vaststelling agenda besloten tot HAMERSTUK 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Antwoordnota Ontwerp Eerste wijziging 

Omgevingsverordening Flevoland Geitenhouderijen en Ontwerp Eerste 
wijziging Omgevingsprogramma Flevoland Geitenhouderijen.  

2. De Eerste wijziging Omgevingsverordening Flevoland Geitenhouderijen 
(plan-ID NL.IMRO.9924.OVGeitenstop-VA01) en de Eerste wijziging 
Omgevingsprogramma Flevoland Geitenhouderijen (plan-ID 
NL.IMRO.9924.OPGeitenstop-VA01) vast te stellen. 
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3. De geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Flevoland 
(plan-ID NL.IMRO.9924.GeconsOVFlevoland-GV01) en het 
Omgevingsprogramma Flevoland (plan-ID 
NL.IMRO.9924.GeconsOPFlevoland-GV01) vast te stellen tot en met de 
voorliggende wijziging voor Geitenhouderijen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring - 

 
 
9.Bespreekstukken 
b. Zomernota 
Dictum 1. De Zomernota 2019 vast te stellen;  

2. Het (netto) nadelig saldo van de Zomernota 2019 van € 2.749.000 te 
dekken ten laste van het oormerk IBP binnen de stelpost Nieuw Beleid;  

3. De met de Zomernota 2019 samenhangende 10e wijziging van de 
Programmabegroting 2019 vast te stellen;  

4. Het bruto raamkrediet investeringen wegen te verhogen met € 
1.146.000 tot € 34.540.000 en het bruto raamkrediet niet jaarlijks 
onderhoud wegen te verhogen met € 894.000 tot € 12.727.000; 

5. Gedeputeerde Staten mandateren om, zo nodig, technische 
begrotingswijzigingen in 2019 vast te stellen die noodzakelijk zijn als 
gevolg van de nadere (BBV)regelgeving met betrekking tot de 
verantwoording c.q. toerekening van subsidies over verschillende 
begrotingsjaren.   

Toezegging - 
Aantal aanwezig 39 
 
Amendement A 50PLUS - Mandaat Zomernota 
Dictum 
amendement 

Beslispunt 5 te vervangen door : ‘eventuele tussentijdse begrotingswijzigingen 
in 2019 voor te leggen aan PS’ 

Stemverklaringen PvdA (tegen) 
Besluit op 
amendement 

Verworpen met 15 stemmen voor en 24 stemmen tegen  

 
Stemverklaring PvdD (tegen) 
Besluit op 
statenvoorstel 

Aangenomen met 27 stemmen voor en 12 stemmen tegen 

 
d. Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden 
Dictum 1.In te stemmen met het hanteren van de volgende uitgangspunten: 

a. in de verordening wordt alleen dat geregeld dat op grond van hogere 
regelgeving verplicht is; 
b. doublures met hogere regelgeving worden niet in de verordening  
opgenomen; 
c. Statenleden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding in plaats van een 
vergoeding op basis van presentie; 
d. de vergoeding door de provincie voor niet-partijpolitiek georiënteerde 
scholingskosten voor een staten- en commissielid te handhaven en de bestaande 
regelgeving in de verordening Rechtspositie staten- en burgerleden 2016 over te 
nemen; 
e. een lid van een onderzoekcommissie artikel 151a derde lid Provinciewet 
ontvangt een toelage van één maal de maandelijkse vaste vergoeding voor 
statenleden voor de duur van de activiteiten; 
f. een lid van een bijzondere commissie artikel 2.1.4 Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers ontvangt een toelage van € 120  per maand 
voor de duur van de activiteiten; 
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g. er wordt aan statenleden geen financiële bijdrage ter beschikking gesteld voor 
het treffen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
overlijden. 
2.Daar waar de wijzigingen uit de beslispunten 1.1 financiële consequenties 
hebben, deze kosten te dekken binnen het Statenbudget;  
3.De Verordening staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 vast te 
stellen. 
4.De Verordeningen Rechtspositie staten- en burgerleden en andere 
commissieleden 2016 en de Verordening Rechtspositie gedeputeerden 2016 in te 
trekken. 

Toezegging - 
 
Amendement B Verordening Rechtspositie Staten- en burgerleden 
Dictum Beslispunt 1e te vervangen door: 

Een lid van de onderzoekscommissie artikel 151a derde lid Provinciewet 
ontvangt een toelage van ten hoogste drie maal de maandelijkse vaste 
vergoeding voor statenleden voor de duur van de activiteiten;  

Stemverklaringen CDA, 50PLUS, PvdD, FvD, D66 (voor), GroenLinks, PVV, SP (tegen) 
Aantal aanwezig 39 
Besluit 
amendement 

Aangenomen met 21 stemmen voor en 18 stemmen tegen  

Besluit  inclusief Amendement B 
Dictum 1.In te stemmen met het hanteren van de volgende uitgangspunten: 

a. in de verordening wordt alleen dat geregeld dat op grond van hogere 
regelgeving verplicht is; 
b. doublures met hogere regelgeving worden niet in de verordening  
opgenomen; 
c. Statenleden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding in plaats van een 
vergoeding op basis van presentie; 
d. de vergoeding door de provincie voor niet-partijpolitiek georiënteerde 
scholingskosten voor een staten- en commissielid te handhaven en de bestaande 
regelgeving in de verordening Rechtspositie staten- en burgerleden 2016 over te 
nemen; 
e. Een lid van de onderzoekscommissie artikel 151a derde lid Provinciewet 
ontvangt een toelage van ten hoogste drie maal de maandelijkse vaste 
vergoeding voor statenleden voor de duur van de activiteiten 
f. een lid van een bijzondere commissie artikel 2.1.4 Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers ontvangt een toelage van € 120  per maand 
voor de duur van de activiteiten; 
g. er wordt aan statenleden geen financiële bijdrage ter beschikking gesteld 
voor het treffen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
overlijden. 
2.Daar waar de wijzigingen uit de beslispunten 1.1 financiële consequenties 
hebben, deze kosten te dekken binnen het Statenbudget;  
3.De Verordening staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 vast te 
stellen. 
4.De Verordeningen Rechtspositie staten- en burgerleden en andere 
commissieleden 2016 en de Verordening Rechtspositie gedeputeerden 2016 in te 
trekken. 

Aantal aanwezig 39 
Besluit  Aangenomen met algehele stemmen. 

 
11.Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 50PLUS, SGP, FvD, PVV - Besluitvorming inzake Nationaal Park Nieuw Land eerst 

aan PS voorleggen  
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Dictum Verzoeken het college het genomen GS-besluit “Cofinanciering Leader 
projecten Natuur & Recreatie i.r.t. beleidskader Oostvaarderplassen en 
Nationaal Park Nieuw Land” dat op 28 mei 2019 genomen is, terug te draaien 
aangezien het in strijd is met het vastgestelde amendement bij het 
Statenvoorstel “Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land” op 27 februari 
2019. 

Toezegging De voorzitter zegt toe om na het zomerreces een bijeenkomst te organiseren 
met een technische uitleg over de Europese programma’s  

Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring Tegen: SP, PvdA  

Voor: SGP, PvdD, FvD, PVV  
Besluit  Verworpen met 17 stemmen voor en 22 stemmen tegen. 
  

 
12. Ondertekening gedragscode integriteit 
De statenleden ondertekenen één voor één de gedragscode integriteit. 

 
Schorsing tot 19.00 uur 
 
10. Besluitvorming rondom nieuw college 
a. Coalitieakkoord 2019-2023 (t.k.n.) 
Formateur De heer Van Beek licht, mede namens de heer van Bochove, het proces rondom 

de formatie en het coalitieakkoord toe. De fracties worden in de gelegenheid 
gesteld om vragen te stellen. 
De fractievoorzitters van de coalitiepartijen lichten het akkoord toe. 
De fracties discussiëren in twee termijn over het coalitieakkoord.  

Motie 2 50PLUS- Besluitvorming rondom nieuwe college 
Dictum Spreken uit 

1.Dat bij volgende verkiezingen en/of college-cq coalitietonderhandelingen de 
volledige Staten tijdig en met gepaste voorrang, als eerste geïnformeerd 
dienen te worden over relevante ontwikkelingen; 
2.Deze informatie aan de Staten tenminste betrekking heeft op de rapportage 
van de informateur(s) en formateur(s) en de voordracht van een nieuw college 
van GS; 
3.Deze informatie ruim voorafgaand aan de perspresentatie(s) aan de Staten 
wordt verstrekt; 
en gaan over tot de orde van de dag 

Aantal aanwezig 40 
Stemverklaring Tegen: VVD, CU, PvdA, CDA 

Voor: D66, GroenLinks, PvdD 
Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
 
Motie 3 DENK- Charter diversiteit 
Dictum Verzoeken het college:   

-het college uit te nodigen de charter diversiteit te onderzoeken en daarover 
met een rapportage te komen met daarin een advies of en zo ja hoe de charter 
getekend kan worden en zo nee met een onderbouwing waarom niet. 
En gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 40 
Stemverklaring Voor: VVD, D66, CU, PvdA, PvdD, CDA 

Tegen: FvD, PVV, SGP 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 
 
b. Benoeming leden college van Gedeputeerde Staten 
Dictum 1.Het aantal gedeputeerden te bepalen op zes met een gezamenlijke 

tijdsbestedingsnorm van 4,9 fte (490%);  
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2.De volgende personen te benoemen tot gedeputeerden van de provincie 
Flevoland per 10 juli 2019 en daarbij de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op:  
a. de heer J. de Reus met een volledige functie (100%);  
b. mevrouw C.W. Smelik met een deeltijdfunctie (80%);  
c. de heer J.N.J. Appelman met een deeltijdfunctie (80%);  
d. de heer J.A. Fackeldey met een deeltijdfunctie (80%);  
e. de heer H.J. Hofstra met een deeltijdfunctie (80%);  
f. de heer M.A. Rijsberman met een deeltijdfunctie(70%);  
 
3. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van 
de uitvoering van het gestelde onder beslispunt 1 en 2 de nodige 
nadere rechtspositionele besluiten te nemen.  
 
4. Aan de voor benoeming voorgedragen gedeputeerde mw. C.W. 
Smelik ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap 
van de provincie Flevoland met ingang van 10 juli 2019 tot en met 
9 juli 2020. 

Verslag 
commissie 
benoembaarheid 
gedeputeerden 

De voorzitter van de commissie onderzoek benoembaarheid kandidaat 
gedeputeerden, de heer Ransijn, brengt verslag uit van de bevindingen van het 
onderzoek van de geloofsbrieven. De commissie bestaat uit de heren Simonse, 
B. de Reus, De Jager en Ransijn. 
 
Meegenomen zijn de bevindingen uit de risicoanalyse integriteit die door de 
Commissaris van de Koning is uitgevoerd. Daarbij is kennisgenomen van de 
brief van de Commissaris van de Koning daarover en zijn toelichting daarbij. 
Genoemde brief is inmiddels beschikbaar gesteld aan de Staten. De conclusie 
van de brief is dat er geen beletselen zijn gebleken om tot benoeming van de 
zes kandidaat leden van het college van GS van de provincie Flevoland over te 
gaan. 
 
Er is kennisgenomen van de wettelijk vereiste documenten waarbij ook de CV’s 
van de kandidaat-gedeputeerden in het onderzoek zijn betrokken. Gebleken is 
dat er geen voorzienbare integriteitsrisico’s aanwezig zijn ten aanzien van de 
benoembaarheid van de kandidaat gedeputeerden. 
 
De conclusie is gebaseerd op het geheel van de genoemde documenten en het 
gesprek daarover in de commissie. 
 
Op grond van artikel 35b van de Provinciewet dienen gedeputeerden 
ingezetene te zijn van de provincie waarin zij het ambt van gedeputeerde 
vervullen. Mevrouw Smelik woont op dit moment niet in Flevoland. 
Mevrouw Smelik heeft telefonisch aan de commissie aangegeven binnen een 
jaar te willen verhuizen naar de provincie Flevoland.  
 
Conclusie  
De unanieme conclusie van de commissie is dat er op één punt na geen 
feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden 
vormen voor de benoeming van de 6 kandidaten als gedeputeerden van de 
provincie Flevoland. De commissie acht de kandidaten benoembaar voor de 
functie van gedeputeerde.  

Brief commissaris 
van de Koning 

De Staten hebben de brief van de Commissaris van de Koning over het 
onderzoek integriteitstoets kandidaat gedeputeerden vandaag ontvangen, 
waarvan de commissie benoembaarheid gedeputeerden reeds kennis had 
genomen. 

Stemverklaring - 
Schriftelijke stemmingen 
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Aantal aanwezig 40 
Dictum 2a. de heer J. de Reus met een volledige functie (100%) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit 
 

Aangenomen met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (3 blanco) 

Dictum 2b. mevrouw C.W. Smelik met een deeltijdfunctie (80%) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit 
 

Aangenomen met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (3 blanco) 

Dictum 2c. de heer J.N.J. Appelman met een deeltijdfunctie (80%) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit 
 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen (0 blanco) 

Dictum 2d. de heer J.A. Fackeldey met een deeltijdfunctie (80%) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit 
 

Aangenomen met 26 stemmen voor en 14 stemmen tegen (0 blanco) 

Dictum 2e. de heer Hofstra met een deeltijdfunctie (80%) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit 
 

Aangenomen met 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen (1 blanco) 

Dictum 2f. de heer M.A. Rijsberman met een deeltijdfunctie (70%) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit 
 

Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen (0 blanco) 

 
Besluit 
statenvoorstel 

De stemming over de beslispunten 1 t/m 4:  over de beslispunten 1 t/m 4: 
Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
 
 

Aantal aanwezig 40 
Beëdiging De zes gedeputeerden hebben ten overstaan van de vergadering in handen van 

de voorzitter de eed dan wel belofte afgelegd. 
 
c. Benoemingen Statenleden en burgerleden 
Dictum 1. Mw. M.E.H. Broen (VVD) en de heer W.H.A. Klink (CDA) te benoemen tot 

burgerlid vanaf 10 juli 2019 en daarmee toe te laten tot deelname aan de 
integrale ad hoc commissies van Provinciale Staten;  
2. Te benoemen tot leden van de Algemene Vergadering van het IPO de heer 
F.A. Achtien (VVD) en de heer G.J.C. Ransijn (Forum voor Democratie);  
3. Te benoemen tot leden en plaatsvervangend leden van de Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer  
a) Leden: mevrouw Y.H. den Boer (D66), mevrouw M. Dubois (PvdA), de heer 
J.H.N. Beenen (Forum voor Democratie),  
b) Plaatsvervangende Leden: de heer Z.J.B. Heng (ChristenUnie) en de heer S.V. 
Vrouwenvelder (GroenLinks). 
4. De benoemingen in te laten gaan op 10 juli 2019 en te laten duren tot de 
Statenverkiezingen van maart 2023.  
5. Eventuele tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het senioren-
convent voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie gezocht 
wordt binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van een 
delegatie.  
6. Vanuit Provinciale Staten een begeleidingscommissie aanbesteding ac-
countant te benoemen bestaande uit de statenleden: de heer H. Ismaili Alaoui 
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(GroenLinks), mevrouw E.T.M. Müller (VVD), E.P.E. Raap (Forum voor 
Democratie) en de heer J.N. Simonse (SGP)  

Aantal aanwezig 40 
stemming Ten aanzien van de beslispunten 2 t/m 6 waarvoor voordrachten konden worden 

gedaan, is bij acclamatie conform besloten. 
Verslag 
commissie 
Geloofsbrieven 

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de vorige avond  
de taken verricht die haar wettelijk en volgens het Reglement van Orde van 
Provinciale Staten zijn opgedragen. De commissie bestond uit de statenleden De 
Jager, Bas de Reus, Ransijn en Simonse. 
 
De commissie heeft de geloofsbrieven van de kandidaat statenleden onderzocht. 
Gebleken is dat de benoemden Jan de Haan, Bryant Heng en Johan van Slooten 
aan alle in de Kies- en provinciewet gestelde voorwaarden voldoen.  
De commissie adviseert de Staten benoemde persoon toe te laten als leden van 
Provinciale Staten van Flevoland, nadat zij de verklaring en de belofte of de eed 
hebben afgelegd.  
 
Zij stelt Provinciale Staten voor dat zij de bevindingen van haar commissie 
overneemt. Daarnaast heeft de commissie de relevante stukken van de 
kandidaat burgerleden mevrouw Elise Broen en de heer Wim Klink onderzocht. 
Dit overeenkomstig de afspraken die in het eigen Reglement van Orde van 
Provinciale Staten hierover zijn opgenomen. 
De commissie adviseert de Staten beide burgerleden te benoemen nadat zij de 
verklaring en de belofte of de eed hebben afgelegd. 
Zij stelt Provinciale Staten voor dat zij de bevindingen van haar commissie 
overneemt.  

Aantal aanwezig 40 
Besluit Besloten bij acclamatie 
Beëdigingen De nieuwe Statenleden (de heren Heng, Van Slooten en de Haan) en de nieuwe 

burgerleden (mevr. Broen en de heer Klink) hebben ten overstaan van de 
vergadering in handen van de voorzitter de eed dan wel belofte afgelegd. 

 
13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 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 
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