AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: P
((In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Bodem en water als algemeen uitgangspunt
Agendapunt: 11e
Onderwerp Statenvoorstel: Condities voor Rijk-regio samenwerking
Nummer Statenvoorstel: 2945565

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 juli 2022
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

X te vervangen door

1.Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk/inhoudelijke
condities zoals uitgewerkt in de bijlage “condities
voor verdere uitwerking strategische agenda
Flevoland vast te stellen als kaders voor
Gedeputeerde Staten ten behoeve van gesprekken
met het rijk in het kader van de rijk-regio
samenwerking en regie in de ruimte.

1. Bestuurlijke, financiële en
ruimtelijk/inhoudelijke condities zoals
uitgewerkt in de bijlage “condities voor verdere
uitwerking strategische agenda Flevoland” vast
te stellen als kaders voor Gedeputeerde Staten
ten behoeve van gesprekken met het rijk in het
kader van de rijk-regio samenwerking en regie in
de ruimte. met als conditie in deze bijlage:
onder het beginkopje -Algemeen:
“Of anders geformuleerd: een volwaardige,
leefbare en duurzame ontwikkeling, waarbij
(OV) bereikbaarheid, werkgelegenheid,
(cultuur)voorzieningen, ruimte voor natuur en
kwaliteit van wonen, bodem en water als
natuurlijk element als belangrijke
uitgangspunten gelden.

□

Beslispunt(en)

□

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

□

te laten vervallen

Toelichting:
Met dit amendement worden bodem en water als natuurlijk element toegevoegd als belangrijk uitgangspunt
en vormen water, bodem en biodiversiteit (mede)bepalend in plaats van richtinggevend voor
ontwikkelmogelijkheden.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Y.B. den Boer (D66), C.A. Straatsma (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

