
PROVINCIE FLEVOLAND 
B e s l u i t e n l i j s t PS 

Registratienummer: 

2083821 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 7 juni 2017 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
staténgriffier: Mevrouw A. Kost 
WD: 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 (vanaf 16.55 uur) en de heer Th.J.G. Vulink. 
PVV: mevrouw B. Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer CA. Jansen en de 
heer CJ . Kok. CDA: mevrouw CJ. Schotman, de heer W.R. Bouma, de heer J. Hopster en de heer 
J. van Slooten (vanaf 15.59 uur). 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. Rötscheid, 
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 L. Ferdinand, de heer H.J. Hofstra en de heer R.J. 
Siepel. SOPLUS: 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 en mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. 
Boshuijzen (vanaf 17.43 uur). 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (WD), de heer A.M. Meijer (SP) en de heer M.A. 
Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
mevrouw M. Luyer (CDA), de heer H. van Ravenzwaaij (SP) en de heer J.B. Janssen (PW) 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Mededelingen 
De fractie van de PVV heeft verzocht een rapport te mogen aanbieden. De heer 
Jansen (50 Plus) heeft verzocht een mededeling te mogen doen aan de Staten. 
Bij de mededelingen zal voorts tweemaal geheimhouding worden bekrachtigd. 

Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld. 

Moties vreemd 
Er worden drie moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 
Eén door SOPLUS, en twee door de Partij voor de Dieren. Deze worden behandeld 
bij agendapunt 8. 

Besluit Conform 

3. Mededelingen 
De heer (Chris) Jansen van de PW biedt een rapportage van Wageningen 
Bioveterinary Research aan, aan PS door tussenkomst van de voorzitter. Het 
betreft de 'Beantwoording van vragen van de Stichting ondersteuning Provinciale 
fractie Flevoland PW' met betrekking tot het Swifterpark. 
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De heer (Wout) Jansen bedankt voor de warme blijken van medeleven die hij 
heeft mogen ontvangen tijdens zijn afwezigheid i.v.m. ziekte. 

De vergadering dient te besluiten tot de bekrachtiging van de geheimhouding ten 
aanzien van de volgende stukken: 
-de geheime bijlagen bij het Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven, 
-de bijlagen bij het voorstel 'versterken economisch vestigingsklimaat Lelystad 
Airport Businesspark' 

Het Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven is recent twee maal in 
beslotenheid besproken in de commissie economie (17 en 31 mei). De geheime 
bijlagen liggen sinds 22 mei in de kluis voor alle Statenleden. Eerder was dit 
voorbehouden aan de commissie economie. Besluitvorming is voorzien in 
Provinciale Staten van 19 jul i. Dit maakt bekrachtiging van de geheimhouding 
door Provinciale Staten benodigd. 
Gedeputeerde Appelman licht toe dat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. 
Daarom blijft de geheimhouding van kracht tot aan het moment van oplevering. 
Dit op grond van artikel 10, le lid, Sub c van de wet openbaarheid van Bestuur. 

De bijlagen bij het Statenvoorstel 'Versterken economisch vestigingsklimaat 
Lelystad Airport Businesspark' liggen sinds 7 juni ter inzage in de kluis. 
Gedeputeerde Appelman licht toe dat het gaat om het koopcontract en 
aanvullende bijlagen. De Geheimhouding wordt voor onbepaalde ti jd opgelegd. 
Dit op grond van artikel 10, le lid, Sub c wet openbaarheid van Bestuur. 

De vergadering bekrachtigt de geheimhouding. 

Vergadering van 19 iuli 
De voorzitter geeft aan dat de PS vergadering van 19 juli een volle agenda kent 
en verzoekt de aanwezigen er alvast rekening mee te houden dat de vergadering 
wellicht eerder moet beginnen, bijvoorbeeld om 13.30 uur. 

Besluit Conform 

4. Vragenhalfuurtje 

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 7 juni 2017 
Besluit Conform 

6. Vaststellen besluitenlijst van 12 april, 19 april (integrale commissie) en 10 mei 2017 
Besluit I Conform 

7. Hamerstukken 
a. 7e Begrotingswijziging - 2017 EU FoodChains 4 Europe 
Dictum 1. In te stemmen met het opnemen van het nieuwe Interreg Europe project 

FoodChains 4 Europe in de meerjarenbegroting 2017-2021; 
2. In te stemmen met de 7e begrotingswijziging 2017 

Besluit Conform 

b. Zienswijze begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2018 
Dictum 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2018 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2017 van de 
Omgevingsdienst Flevoland 8t Gooi en Vechtstreek 

Besluit Conform 
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8. Bespreekstukken 
O. Jaarstukken 2016 
Dictum 1. De Jaarstukken 2016 (inclusief de Jaarrekening 2016) vast te stellen met een 

positief rekeningresultaat van € 5.732.000; 
2. Het rekeningresultaat 2016 toe te voegen aan de reserve Strategische 
projecten met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 3) beschikbaar 
worden gesteld voor: 
a. Onontkoombare uitgaven ad € -303.000; 
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad € 59.000; 
c. Overige voorstellen ad € 1.210.000. 
3. De 8e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen -

Motie 4 PW-evaluatie reserves 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Stemverklaringen SP (tegen) 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen 

b. Statenvoorste/ Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum 1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks in ontwerp vast te stellen en vrij te geven 

voor inspraak; 
2. Kennis te nemen van het verantwoordingsdocument Omgevingsvisie 
FlevolandStraks; 
3. Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten met 
de uitvoering van de 3e fase en Gedeputeerde Staten opdracht te geven 
aanvullende startnotities op te stellen voor de programmatische uitwerking van 
de opgaven uit de Omgevingsvisie. Deze startnotities aan te bieden aan 
Provinciale Staten bij de definitieve besluitvorming van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks 

Toezegging -

Amendement A WD en CDA - Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum Punt 3 te vervangen door: 

Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten met de 
uitvoering van de 3e fase en GS opdracht te geven aanvullende startnotities op te 
stellen voor de programmatische uitwerking van de opgaven uit de 
Omgevingsvisie. Deze startnotities inclusief kaders in november 2017 ter 
vaststelling aan te bieden aan PS bij de definitieve besluitvorming van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen PvdA (voor), Senioren+Fl. (voor) 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

Amendement B PvdD - Alert blijven op kansen circulaire economie 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen VVD (tegen), SGP (tegen), CU (tegen), PvdA (tegen), PvdD (voor), Senioren+Fl. 
(voor) 

Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 30 stemmen tegen 

Amendement C PvdD - Betekenisvolle oplossingen voor mens, dier en natuur 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen VVD (tegen), SGP (tegen), CU (tegen), PvdD (voor), Senioren+Fl. (voor) 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen 

Amendement D PvdD - Voorkomen nieuvwestiging en uitbreiding intensieve veehouderij 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen SGP (tegen), PvdA (tegen), PvdD (voor), GroenLinks (voor), Senioren+Fl. (tegen) 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen 

Dictum 
Statenvoorstel 
na aangenomen 
amendementen 

1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks in ontwerp vast te stellen en vrij te geven 
voor inspraak; 

2. Kennis te nemen van het verantwoordingsdocument Omgevingsvisie 
FlevolandStraks; 
Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 2015) te starten met 
de uitvoering van de 3e fase en GS opdracht te geven aanvullende startnotities 
op te stellen voor de programmatische uitwerking van de opgaven uit de 
Omgevingsvisie. Deze startnotities inclusief kaders in november 2017 ter 
vaststelling aan te bieden aan PS bij de definitieve besluitvorming van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit inclusief 
aangenomen 
amendementen 

Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

Stemverklaringen WD (voor), SOPLUS (voor), PW (tegen), 

c. Initiatiefvoorstel Flevotop 
Dictum I. Als onderdeel van de inspraakperiode van de Omgevingsvisie de initiatiefnemers 

namens Provinciale Staten een FlevoTop te laten organiseren en daarbij de 
volgende principes in acht te nemen: 
a. De Flevotop is geïnspireerd op het principe van de G1000 
b. De deelnemers worden aselect uitgenodigd. 
c. De Flevotop is gericht op dialoog en verbinding van de deelnemers met de 
strategische doelstellingen van de Provincie Flevoland 
d. De dialoog is gericht op de wijze waarop de opgaven uit de Omgevingsvisie 
aangepakt kunnen worden en de manier waarop we de betrokkenheid van de 
Flevolandse Inwoners kunnen versterken. 
II. De FlevoTop plaats te laten vinden in de tweede helft van September 2017. 
III. Door de ambtelijke organisatie externe expertise in te laten huren voor de 
realisatie van de FlevoTop. 
IV. Een begeleidingscommissie samen te stellen die de voorbereiding en 
uitvoering begeleid. 
V. De begeleidingscommissie te mandateren namens Provinciale Staten besluiten 
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te nemen met betrekking tot de organisatie van de FlevoTop, waaronder, maar 
niet beperkt tot; 
a. De wijze waarop de willekeurige selectie plaatsvindt; 
b. De invulling en lengte van het programma; 
c. De concrete datum en tijdstippen waarop het programma plaatsvindt 
d. De eventuele onkostenvergoeding voor deelnemers; 
e. De financiële middelen 
VI. De inzet van de FlevoTop te evalueren en te bepalen of het wenselijk is om 
hier een periodiek terugkerend evenement van te maken om de voortgang van de 
strategische opgaven te monitoren en, eventuele nieuwe strategische opgaven 
vroegtijdig te herkennen. 
VII. De benodigde financiële middelen te onttrekken aan het bestaande oormerk 
voor de Omgevingsvisie binnen de reserve Strategische Projecten. 

Toezegging Toezegging initiatiefnemers initiatiefvoorstel FlevoTop (D66,PvdD en CDA): 
Woordvoerder namens de Initiatiefnemers (de heer Smetsers) zegt toe met een 
nadere uitwerking te komen in de eerstkomende commissie Ruimte, waarbij 
aandacht wordt besteed aan het inhoudelijke voorstel inclusief de financiën en 
de samenstelling van de begeleidingscommissie. Hierbij wordt ten aanzien van de 
begroting ervan uitgegaan dat de uitgaven passen binnen de reeds geoormerkte 
budgetten voor de Omgevingsvisie. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit inclusief 
wijziging 

Beslispunt 7 is geschrapt. 
Aangenomen met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen 

Stemverklaringen -

d. Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in Flevoland 
Dictum 1. In te stemmen met de Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in 

Flevoland 
Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen -

e. Ontwerp Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 

Dictum 1. Vast te stellen het ontwerp van de Vijfde wijziging van de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving Flevoland 2012; 
2. Onder gelijktijdige intrekking van: 
-de Noodverordening wind 
-het Projectformulier Windmolenpark 
-de Luchtvaartverordening Flevoland 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (voor, m.u.v. de punten t.a.v. wind) 

f. /Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, plateau 2 
Dictum 1. Kennis te nemen van de verantwoording over de uitvoering van plateau 1 van 

de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering; 
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2. De 9e begrotingswijziging 2017 vast te stellen, waarbij het budget ten behoeve 
van de uitvoering van plateau 2 van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering wordt 
verhoogd met € 2.040.000 ten laste van de bestemmingsreserve Meerjarenaanpak 
Bedrijfsvoering. 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe voor de komende commissie bestuur met een 
voorstel te komen voor een Intervisiegroep. Deze intervisiegroep dient zich te 
buigen over de vraag op welke wijze PS het beste in het besluitvormingsproces 
t.a.v. AAAB gefaciliteerd kan worden. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen -

9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 SOPLUS-Verkenning 'gezamenlijke aanbesteding OW door drie provincies' 
Besluit Ingetrokken 

Motie 2 PvdD - Herziening bijlage 3 verordening Wet Natuurbescherming n.a.v. onjuiste 
informatie GS 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
Stemverklaringen WD, CDA, D66, CU, PvdA (allen tegen) 

Motie 3 PvdD - Zorgvuldig handelen in verantwoordelijkheid voor dieren 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
Stemverklaringen WD, CDA, D66, CU, PvdA (allen tegen) 

Motie 5 PW - Gebrek aan politiek besef 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Stemverklaringen WD, D66, SOPLUS, CU, GL, PvdD, Sen+Fl. (allen tegen) 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen 

lO.Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 uur. / 

Vastgestel 
Statengrif 

van Provinciale Staten van 

Verbeek 

?en aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend, 
[en 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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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN.DE DAG 

Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: ( J ) / ^Ool^Cj^O 
(In te vullen door de griffier) / 

Onderwerp: verkenning 'gezamenlijke aanbesteding OW dopr drie provincies' busvervoer 

Agendapunt: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergaderins bijeen op: 7 juni 2017 

Constaterende dat: 
De provincies Overijssel, Gelderland en en Flevoland verkenfiend onderzoek gaan doen om tot een mogelijke 
gezamenlijke aanbesteding van duurzaam busvervoer te komen overeenkomstig het Rijksbeleid: 'Zero Emission 
Akkoord' / 
In de verkenning bekijken Overijssel, Gelderland en Flevoland of het mogelijk is om drie grote busconcessies 
te maken (m.u.v. Almere en Lelystad). / 
Hiermee ook de markt wordt geprikkeld om een interessanter aanbod te doen. 

Overwegende dat: / 
Met deze verkenning onderzoeken de drie provinaes de mogelijkheden voor een efficiënter (o.a. volle bussen) 
en duurzaam openbaar vervoersysteem dat beter aansluit op de reizigersstromen in het gebied. 
Dit ook de mogelijkheid biedt om verkennend jonderzoek te doen naar de mogelijkheden voor 
gepensioneerden/gehandicapten om in de daluren tegen een aangepast tarief (of gratis) te reizen. 
Te constateren dat het in de daluren l a t e ^ j d e n van (half) lege busssen noch effecient noch duurzaam is 

E l Verzoeken het college / • Dragen/iet college op / • Spreken uit 

Om in het verkennend onderzoek mee te nemen wat de mogelijk consequenties zijn, om gepensioneerden in 
de daluren tegen een aangepast tarief (of gratis) mee te laten reizen. 

Opmerking: 

In de provincie Overijssel en Gelderland zal door de fracties van SOPLUS dezelfde motie worden ingediend. 

en gaan over tot de orde van/de dag. 

Naam init iatiefnemer: /W. Jansen (SOPLUS) 

Handtekening init iatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
D66 

PABT<| VOOR OE VUJHIIS 

SUKthnadlf 

P«nll 

ChristenUrae 
/ 

PARTIJ VAN DE ARBEID 
/ 

/ 

^^^^ mmtavsMst / 

Partij voor 
/ 

i 
Sanomi* FlevoInMt / 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor / Tegen Stemverhouding 
Totaal / 
VVD / 
CDA / 

SP / 
D66 
SOPLUS / 
P W / 
SGP / 
Christenunie / 
PvdA / 
GroenLinks / 
PvdD / 
Senioren-HFIevoland 

/ 
/ 

De motie is: Aangenomen • Verworpen • 
/ 

Aldus Desloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Stat^griff ier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

MOTIE V R E E M D AA 
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: ^ 202^(^21 
(In te vullen door de griffier) ^ 

Onderwerp: Herziening bijlage 3 verordening Wet Natuurbescherming n.a.v. onjuiste 
informatie GS 

Agendapunt: 9 

Aan de voorzit ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 7 juni 2016 

Constaterende dat: 
- Provinciale Staten op 22 maart 2017 de eerste v^^ijziging van de Verordening uitvoering Wet 
natuurbescherming 2016 heeft vastgesteld; 
- Hierdoor GS niet alleen bevoegd is gev^orden om bijlage 1 en 2 van de verordening te wijzigen, maar ook 
bijlage 3; 
- De bevoegdheid om te besluiten over het opheffen van verboden van het opzettelijk vangen van diersoorten 
(bedoeld in onderdeel A van de Wet Natuurbescherming) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de 
vaste voortplantingsplaats of rustplaats van deze dieren met deze v/ijziging is overgedragen van PS naar GS; 
- Op grond van artikel 145 van de Provinciewet Provinciale Staten bevoegd zijn tot het vaststellen van de 
verordening, inclusief het wijzigen daarvan; 

Overwegende dat: 
- Zowel tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de commissie Duurzaamheid op 15 februari 2017 en 
in Provinciale Staten op 22 maart 2017 het college onjuiste informatie heeft verstrekt 
- GS hierbij heeft aangegeven dat deze voornemens was om bijlage 3 aan te vullen met één muizensoort, 
maar dit vervolgens met 11 soorten heeft uitgebreid; 
- Twee van deze diersoorten niet eens voorkomen in Flevoland; 
- Het college in een mededeling tijdens Provinciale Staten op 12 april 2017 haar excuses heeft aangeboden 
voor het verstrekken van onjuiste informatie; 

- Provinciale Staten heeft gestemd over het voorstel op basis van de onjuiste informatie; 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
het genomen besluit betreft het toevoegen van 11 diersoorten aan Bijlage 3 van de Verordening uitvoering 
Wet natuurbescherming 2016 te herzien 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Leonie Vestering, Statenlid namens de Partij voor de Dieren 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



PI 

TOrdt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Christenunie 

PARTU VAN OÊ ARBEID 

Partij voor 
\ A W de Dieren 

1 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
WD J i 7 
CDA 4 4 SP y 
D66 ^ 
SOPLUS / 1 

PW 5 — 5 
SGP 2 — 
Christenunie ^ ^ .. 
PvdA j 3 
GroenLinks — 
PvdD ^ .2 — 
Senioren-i-Flevoland / — / 

De motie is: Aaneenomen F l Verworoen 1 ^ 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

MOTIE VREEMD AA i!l!3!il311'Jfflilil3!B 
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 
(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Zorgvuldig handelen in verantwoordelijkheid voor dieren 

Agendapunt: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 7 juni 2016 

Constaterende dat: 
- er in de afgelopen 3 jaar onzorgvuldig is omgesprongen met de beoordeling van de vier meest recente 
ontheffingsaanvragen voor afschot én verjaging van dieren; 
- deze vier ontheffingen inmiddels (na procedures) zijn ingetrokken, danwel vernietigd zijn door de rechter; 
- er op dit moment nog een bezwaarprocedure loopt voor de onlangs verleende ontheffing voor de jacht op 
vossen; 
- er door deze onzorgvuldigheid dieren onrechtmatig zijn gedood of slachtoffer worden/zijn geworden en dit 
voorkomen had kunnen worden door een zorgvuldigere behandeling; 
- het college onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens de behandeling van de eerste wijziging van de 
verordening Wet Natuurbescherming Flevoland 2016, waardoor niet 1 maar 11 diersoorten zijn toegevoegd aan 
bijlage 3; 

Overwegende dat: 
- het doden van dieren een zwaar middel is; 
- het vangen van dieren of het opzettelijk beschadigen of vernielen van hun vaste voortplantingsplaats of 
rustplaats van negatieve invloed is op het welzijn van dieren; 
- de 'Monitor bezwaar en beroep 2015 stelt dat 'het aantal gegrondverklaringen van bezwaren in 2015 ten 
opzichte van 2014 aanzienlijk is toegenomen. Hierbij was veelal sprake van onjuiste toepassing van beleid en 
regelgeving'; 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
de beoordeling van ontheffingen en het vaststellen van beleid voor het doden of verstoren van dieren of hun 
leefomgeving met de uiterste zorgvuldigheid te behandelen 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Statenlid namens de Partij voor de Dieren 

Handtekening initiatiefnemer: J''\ y/ 

/ 



3 

De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

E i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ËerdotumnK 

ChristenlJilie 

PARTIJ VAN DE ARSsio 

_ ' ^ '\r; 

Partij voor 
S A S Dieren 

i 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD y 7 
CDA h «f SP Y 
D66 y y 
SOPLUS / 

f 

/ 
PW 5 5 
SGP 2 — 2 
Christenunie 

• 
PvdA J 3 
GroenLinks 2 2 
PvdD 2 2 — 
Senioren-i-Flevoland ' — / 

De motie is: Aangenomen • Verworpen ^ 



g P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

MOTii tel 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: evaluatie reserves 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2016 

Nummer Statenvoorstel: 2048675 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 7 juni 2017 

Constaterende dat: 
de Nota reserves en voorzieningen van de Randsredelijke Rekenkamer uit 2011 feitelijk nooit is opgevolgd 
waar het de aanbevelingen betreft; 
dit met name de aanbeveling betreft om periodiek te evalueren met een toets over het verloop en 
onderbouwing van reserves en het opstellen van criteria voor het oormerken daarvan; 
de reservepositie de omvang heeft bereikt van ruim 208 min; 

Overwegende dat: 

een goede afweging over de inzet van middelen bemoeilijkt wordt als gevolg van een beperkt inzicht; 

13 Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
op korte termijn tot een volledige en fundamentele evaluatie en zo mogelijk herijking te komen van alle 
reserves zowel qua omvang, noodzaak, termijn van mogelijke besteding als ook oormerk; 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Kèesdtpk PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

D66 

PUITIJ VOOK DE VtIJHEID 

Christen 

I PARTIJ VAN DE ARBEIO 

Mf»0R0EMLWK3 
i> '̂ ImniiEniBDirai 

O Parrij voor 
de Dieren 

Sciitoiar>f)cvolmd 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD ^ 
CDA tf 

f 

SP If — 
D66 <ƒ -
SOPLUS / 
PW 5 — 
SGP 2 
Christenunie 3 — 
PvdA 
GroenLinks 2 2 -
PvdD J 2 -
Senioren+Flevoland — 

7 
De motie is: 

Aangenomen • Verworpen ró< 

Aldus beslotep^in de open^ 
Staténgriffier, 
A. Kost 

vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

M O T ; eli ' '^~|H|| | 
i m i l l « u u 1 -ëu. « t H h i , W ,••••«><» it tt> J 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.:/5^ J?CRyU<J^U 
(In te vullen dojl' ID^riffier) ^ 

Onderwerp: Gebrek aan politiek besef 

Agendapunt: 9 

Onderwerp Statenvoorstel: nvt 

Nummer Statenvoorstel: nvt 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 7 juni 2017 

Constaterende dat: 

Overwegende dat: 

- GS in de afgelopen jaren meerdere keren Provinciale Staten onjuist hebben geïnformeerd; 

Van mening dat: 
- Naar aanleiding van het bewust onjuist informeren van Provinciale Staten een passende maatregel op zijn 
plaats is; 
- het college niet van plan is haar werkwijze te veranderen zoals verwoord door gedeputeerde Meijer, ondanks 
sterk aandringen door Provinciale Staten, 

• Verzoeken het college / • Dragen het college op / ^ Spreken uit 

Spreekt uit: 

Haar afkeuring over het handelen en weigeren om de handelswijze aan te passen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: C.Jansen (PW fractie) 

Handtekening init iatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

C D 

MRtI) VOyit VBfJHIlD 

Christenunie 

PARTIJ VAN DE ARBEIO 

Partij voor 
de Dieren 

4 

Stemverhouding 

.4 
Voor Tegen 

Totaal .4 
WD -7 7 
CDA 4 — 
SP (i — 
D66 H — 
SOPLUS i / 
PVV F, 
SGP 7 2 
Christenunie — 
PvdA 3 
GroenLinks ^. 
PvdD z 
Senioren+Flevoland i — 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus beslaten in deppJenbare vergadering van Provinciale Staten van ^ y \AC\i Q.Q l ^ 
Statengrif/iefr, y 7 Voorzitter, " 
A. Kost / / X / / L. Verbeek 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
B p 
Hl l i 

Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: •20^^^9JS 

(ln te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks 

Agendapunt: 8b 

Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie 

Nummer Statenvoorstel: 2054215 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 7 juni 2017 

Wijzigen ontwerpbesluit 

^ De tekst van beslispunt(en), zijnde 
punt 3: Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland (oktober 
2015) te starten met de uitvoering van de 3" fase en GS opdracht te 
geven aanvullende startnotities op te stellen voor de 
programmatische uitwerking van de opgaven uit de Omgevingsvisie. 
Deze startnotities aan te bieden aan PS bij de definitieve 
besluitvorming van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

te vervangen door 

Conform Startnotitie Omgevingsplan Flevoland 
(oktober 2015) te starten met de uitvoering van 
de 3e fase en GS opdracht te geven aanvullende 
startnotities op te stellen voor de 
programmatische uitwerking van de oogden uit 
de Omgevingsvisie. Deze startnotities^n 
november 2017 ter vaststelling aan te bieden 
aan PS bij de definitieve besluitvorming van de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks. 

(Toelichting: Doel is versnelling van 2-3 
maanden realiseren in Fase 3, realisatie) 

.1 l̂ â »̂̂ ^ 

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam irptiatiefnemf^^: WD Fractie Eduard Plate (woordvoerder) / Janet Klijnstra; CDA fracïiéWobbe 
Bourne/ Chris Schotman 



Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

^ PARTIJ VAH es ARSBID 

0 11 — 

Christen 

M 

«Htesi 

P"r*ij voor 
<l^^deDtf t ren 

Stemverhouding 
Totaal ^ 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal ^ 
VVD 3 f 
PVV S 
CDA — 
SP «f — 
D66 ^ 
PvdA ^ 
Christenunie — 
SOPIus / -
SGP 2 2 — 
GroenLinks ^ 2 -
PvdD 2 2 — 

1 T-
Het amendement is: Aangenomen [30 Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffife/, / > / / l Voorzitter, 
A. Kost / / A / L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND 

AMEND 

Artikel 26 van Rf*©lement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr . : 

(In te vullen door de griffie., 

Onderwerp: Alert blijven op kansen circulaire economie 

Agendapunt: 8.b. 

Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks 

Nummer Statenvoorstel: 2054215/2059812 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 7 juni 2017 

Wijzigen ontwerpbesluit 

• De tekst van beslispunt(en), zijnde te vervangen door 

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

In firnriii i ' i ' i i l iiiiii^i iiiiijii li lir Hrynlnnrl Strnkn np hl? ï ' i ffpPii'r' '^ii i iiliili r r-nnmir hij nnrlrrflf-rl Knrr'; nli 
tantJte zin toe te voegen: "Daarnaast blijven v\̂ e alert op nieuwe kansen om verdere stappen te zetten richting 
circulaire economie." 

Toelichting: Dit komt overeen met soortgelijke tekst over toekomstige ontwikkelingen in het onderdeel Koers 
bij de opgave Duurzame energie. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer: Melissa Bax 

Handtekening init iat iefnemer 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

P 

ra 

Christenunie 

^ PARTIJ VAN DE ARBSIO 

SSROEN. 

Jt Partij voor 
\ ^ J * de Dieren 

-L I J / ^ / { f f i J - ^ S> — ^ ^ ^ ^ 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 
VVD " i 7 
CDA i 

, • SP ^ — 
D66 —' 
SOPLUS 1 / 
P W - 5 
SGP 1 ; 2 
Christenunie — _ 5 
PvdA 3 
GroenLinks — 
PvdD — 
Senioren+Flevoland i / — 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

AMENDEME 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

-© 2ö2.HS^ Amendement nr.: 

(In te vullen door de griffie 

Onderwerp: Betekenisvolle oplossingen voor mens, dier en natuur 

Agendapunt: S.b. 

Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks 

Nummer Statenvoorstel: 2054215/2059812 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 7 jun1 2017 

Wijzigen ontwerpbesluit 

• De tekst van beslispunt(en), zijnde te vervangen door 

• Besllspunt(en) te laten vervallen 

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

Op basis van inzichten ontv/ikkelen we positieve en betekenisvolle oplossingen voor Flevoland, die fysiek, 
sociaal en economisch duurzaam zijn voor mens, dier en milieu. 

Toelichting; voorgaande zin staat letterlijk in de tekst van het ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks maar 
met dit beslispunt wordt hier slechts 'dier' aan toegevoegd. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefne 



c 
Het amendement wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

Christenunie 

^ PARTIJ VAN DE ARSEID 

Psrtij voor 
W de Dieren 

Stemverhouding 

36 
Voor Tegen 

Totaal 36 
VVD "5 — 
CDA 1 

£4 
SP H 1 

D66 
SOPLUS r 1 
P W —• 
SGP l 2 
Christenunie 3 S 
PvdA 3 . 

GroenLinks ^— 
2 ? 

PvdD Z 7 — 
Senioren+Flevoland \ l 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen ' Q ' 

Aldus beslot^ in de openb. 

Statengriffj 

A. Kost 

erg^ering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

yrP, lj.^9h Amendement nr.: 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Voorkomen nieuwvestiging en uitbreiding Intensieve veehouderij 

Agendapunt: 8.b. 

Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks 

Nummer Statenvoorstel: 2054215/2059812 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 7 juni 2017 

Wijzigen ontwerpbesluit 

• De tekst van be5lispunt(en), zijnde te vervangen door 

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

Flevoland is en blijft een akkerbouwprovincie, nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen 
wordt voorkomen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

"^^^^"^ 
MKïf ; VOOK St VRIIHEID 

Christenunie 

^ PARTIJ VAN DE A R B E » 

/ / / 
Partij voor 
de Dieren 

/ 

Stemverhouding 
3i 

Voor Tegen 
Totaal 3i 
WD 3 
CDA 6 — T 

SP <ƒ — 
D66 f 

SOPLUS 1 ^ — 
PW 5 
SGP l — 
Christenunie 3 3 
PvdA 3 
GroenLinks 2 2. 
PvdD 2 Z- — 
Senioren+Flevoland / 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloi 

Statengriffj 

A. Kost 

are vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 

J ji^ni 2ot:f 


