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Registratienummer:
2131488

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 27 september 2017

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
statengriffier: M e v r o u w A. Kost

W D : 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 en de heer Th.J.G. Vulink. PW: mevrouw B.
Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer CA. Jansen, de heer J.B. Janssen en
de heer C J . Kok. CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw C J . Schotman, de heer W.R. Bouma
(aanwezig tot 19.15 uur), 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. Rötscheid en de heer T. Smetsers. PvdA:
mevrouw R. /barkan, de heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels. ChrlstenUnie: de heer L.
Ferdinand, de heer H.J. Hofstra en de heer R.J. Siepel. SOPLUS: de heer W. Jansen.
GroenLinks: mevrouw J. Staalman. 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 coUege 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

De heer S. Miske (GroenLinks) en de heer P.M.S. Vermeulen (D66)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen
Bij agendapunt 3, de mededelingen zal gedeputeerde Lodders een toelichting
geven op de bekrachtiging van de geheimhouding op een mededeling. De
betreffende mededeling heeft op de Lijst ingekomen stukken gestaan.
Vragenhalfuurtje
De fractie Senioren+Flevoland heeft aangegeven mondelinge vragen te willen
stellen over'Invasieve exoten'.
De fractie van SOPlus heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over
'het uitblijven van informatie' en 'saneringsopgave windpark Zeewolde'
De fractie van de PW heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over
'Urkersluis' en 'de beantwoording van het college op schriftelijke vragen CDAfractie over de tariefwijzigingen in het Openbaar Vervoer'.
Deze zijn geagendeerd bij agendapunt 4.
Agendapunt 7: benoeming burgerleden
Bij agendapunt 7 staat geagendeerd de benoeming van twee nieuwe burgerleden:
mevrouw Müller voor de Socialistische partij en de heer Van Dijk voor de
Christenunie. De benoeming wordt bij acclamatie gedaan.
Agendapunt 8a 'Vaststellen ontwerp programma Mobiliteit en ruimte'
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie economie van 06 september
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2017, is het beslispunt aangepast. Het luidde:
'Het ontwerp programma Mobiliteit en ruimte 2018 vast te stellen'
en is aangepast in:
'De doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het programma Mobiliteit Et
Ruimte 2018 te onderschrijven en het ontwerp van het programma Mobiliteit &
Ruimte 2018 vast te stellen'.
Agendapunt 9c Economisch Programma - Markt. Cultuur en Groeiversneller
Dit agendapunt is in de commissie als bespreekstuk opgevoerd op verzoek van de
PvdA. Deze is na fractieoverleg tot de conclusie gekomen dat zij kan volstaan
met een stemverklaring. Daarmee wordt dit onderwerp verplaatst naar de
hamerstukken.
Motie vreemd aan de orde van de dag
Partij voor de Dieren dient de volgende motie in: 'Flevoland als
regenboogprovincie'. De fractie van GroenLinks dient een motie in over 'Lelystad
Airport.' De moties worden behandeld bij agendapunt 10.
Besluit

Conform

3. Mededelingen
Mededeling 1: Bekrachtigen geheimhouding mededeling 'bedrijfsverplaatsing
nabij Lelystad Airport'
Aan de orde is het bekrachtigen van de geheimhouding op de mededeling
'bedrijfsverplaatsing nabij Lelystad Airport'. De verwijzing naar deze mededeling
stond op de LIS van week 29/30) .De mededeling heeft bij de griffier in de kluis
ter inzage gelegen. Gedeputeerde Lodders licht toe dat de geheimhouding voor
onbepaalde tijd dient te gelden, nu sprake is van bedrijfsgevoelige informatie.
Mededeling 2:Windpark Zeewolde
Gedeputeerde Meijer doet verslag van de voortgang in de onderhandelingen
aangaande het Windpark.
Mededeling 3: Vergadering PS 8 november 2017
De Statenvergadering van 8 november zal eerder aanvangen, namelijk om 14:30
uur. De aanleiding is de volle agenda, met onder meer de begroting en de
Omgevingsvisie.
Mededeling 4: Flevotop
Zaterdag 7 oktober organiseren we de Flevotop. De voorzitter roept allen op een
steentje bij te dragen.
Besluit

Conform

4. Vragenhalfuurtje
Onderwerp
Invasieve exoten - Senioren+Flevoland
Beantwoording
Portefeuillehouder Meijer
Toezegging
Onderwerp
Beantwoording
Toezegging

Uitblijven informatie - SOPLUS
Portefeuillehouder Meijer
-

Onderwerp
Beantwoording
Toezegging

Saneringsopgave windpark Zeewolde - SOPLUS
Portefeuillehouder Meijer
-
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Onderwerp
Beantwoording
Toezegging

Urkersluis - PW
Portefeuillehouder Lodders
-

Onderwerp

De beantwoording van het college op schriftelijke vragen CDA-fractie over de
tariefwijzigingen in het Openbaar Vervoer - PW
Portefeuillehouder Meijer
-

Beantwoording
Toezegging

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 september 2017
Conform
Besluit
6. Vaststellen besluitenlijst van 19 juli 2017
Besluit
Conform
7. Benoemingen
1. De heer J. van Dijk te benoemen als burgerlid vanaf 27 september 2017
Ontwerpbesluit:
2. Mevrouw M. Müller te benoemen als burgerlid vanaf 27 september 2017
voordracht
3. Uw eerdere besluit van 8 maart 2017 tot samenstelling van de
Statencommissie Economie te v^jzigen en voor de Christenunie te doen
luiden: de heer J. van Dijk
4. Uw eerdere besluit van 8 maart 2017 tot samenstelling van de
Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de Christenunie te
doen luiden: de heer J. van Dijk
5. Uw eerdere besluit van 8 maart 2017 tot samenstelling van de
Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de Socialistische
Partij te doen luiden: de heer F. Mulckhuijse
6. Uw eerdere besluit van 8 maart 2017 tot samenstelling van de
Statencommissie Economie te wijzigen en voor de fractie van de Socialistische
Partij te doen luiden: mevrouw M. Müller
Advies
De commissie adviseert positief over toelating
commissie
geloofsbrieven
Besluit
Conform
8. Hamerstukken
a.
Ontwerp programma MobiUteit en Ruimte
Dictum
1. De doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het programma Mobiliteit en
Ruimte 2018 te onderschrijven en het ontwerp van het programma Mobiliteit
en Ruimte 2018 vast te stellen.
Besluit
Conform
Stemverklaringen PW
8b (was 9c)
Dictum

Besluit
Stemverklaringen

Economisch programma - Markt, Cultuur en Groeiversneller
1. in te stemmen met het overhevelen van € 4,5 miljoen uit de Reserve
Strategische Projecten geoormerkt voor Innovatie en productieketens. Markt
en Cultuur, Groeiversneller en MKB ondersteuning naar de Economische
Reserve voor uitvoering van de onderdelen internationaal Ondernemerschap,
Cultuur en Groeihuis uit het Economisch Programma;
2. De hieruit voortvloeiende 12e begrotingswijziging van 2017 vast te stellen.
Conform
PvdA
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9. Bespreekstukken
Zienswijze MRA werkplan en begroting 2018
Dictum
1. Kennis te nemen van het conceptwerkplan en de conceptbegroting van de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor 2018;
2. Te concluderen dat het conceptwerkplan en de conceptbegroting van de MRA
voor 2018 geen aanleiding geven tot het indienen van inhoudelijke 'wensen en
opvattingen' en deze uitkomst aan het MRA Bureau te laten weten.
Portefeuillehouder Verbeek zegt toe dat de Staten een samenvatting ontvangen
Toezegging
van de inbreng en dat deze ook wordt doorgegeven aan de MRA zodat deze kan
worden meegewogen bij de bespreking in de regiegroep.
Aantal
39
aanwezigen per
stemming
Besluit
Aangenomen bij acclamatie
Stemverklaringen 0.

Dictum

Rapport Randstedelijke Rekenkamer: Natuurlijk bevoegd
1. Uit het eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd' de
volgende aanbevelingen aan Provinciale Staten vast te stellen:
Aanbeveling 1
Vraag GS om het provinciale instrument 'herbegrenzing' helder uit te werken,
zodat duidelijk wordt wanneer dit instrument al dan niet mag worden ingezet.
Aanbeveling 2
Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop de bosgebieden waarvoor de
provincie vanaf 2017 verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming.
Aanbeveling 3
Vraag GS om ervoor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor
Natuur Netwerk Nederland (NNN)-gebieden meer afdwingbaar worden
vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en het
bevoegd gezag. Hiermee kan de uitvoering van de gemaakte afspraken worden
gevolgd en de initiatiefnemer worden aangesproken als de uitvoering
achterblijft.
Aanbeveling 4
Vraag GS om de compensatiemaatregelen te monitoren, door jaarlijks -conform
beleid- voortgangsrapportages op te vragen.
Aanbeveling 5
Vraag GS om ervoor te zorgen dat standaard veldcontroles worden uitgevoerd bij
compensatieprojecten voor NNN gebieden, om na te gaan of de uitvoering van de
natuurcompensatiemaatregelen conform afspraken is verlopen.
Aanbeveling 6
Spreek met GS af hoe en wanneer u geïnformeerd wilt worden over natuurcompensatieprojecten.

Toezegging
Amendement A
Besluit

SOPLUS - Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd'
ingetrokken

Amendement B

WD, CDA, SP, D66, SOPLUS, SGP en ChristenUnie - Eindrapport Randstedelijke
Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd'
De tekst van besllspunt(en), zijnde:
De aanbevelingen 1 tot en met 6 te laten vervallen

Dictum

Te vervangen door:
1. Provinciale Staten neemt kennis van de aanbevelingen uit het eindrapport
Natuurlijk Bevoegd.
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Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Stemverklaringen
Besluit
Dictum en
besluit op
oorspronkelijk
voortel na
aangenomen
amendement
d.
Dictum

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Stemverklaringen

c
5
2. GS wordt gevraagd te rapporteren in de commissie Duurzaamheid en de
aanbevelingen te betrekken bij de evaluatie van de nieuwe Natuurwet.
39

PW (voor), PvdA (tegen), Senioren+Flevoland (tegen)
Aangenomen met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen
Identiek aan aangenomen amendement. Nu de tekst van het amendement het
oorspronkelijk dictum in het geheel heeft geabsorbeerd.

Statenvoorstel afdoening moties
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de nummers:
BI 5, D10, Dl 7, Dl 8, E1 en E9 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van
moties af te voeren
,39
Bij acclamatie
-

10. Motle(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 1
D66, SOPLUS, GroenLinks, PvdD en Senioren+Flevoland - Flevoland als
regenboogprovincie
Besluit
ingetrokken
Motie 2
Besluit

GroenLinks en Senioren+Flevoland - Vliegroute B++ Lelystad Airport
Ingetrokken

Motie 3

D66, SOPLUS, GroenLinks, PvdD en Senioren+Flevoland - Flevoland als
regenboogprovincie
Verzoeken het college:
- de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties,
partners en gemeenten om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke
behandeling van LHBTI's in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk om te
zetten in beleid;
- om Flevolandse gemeenten te motiveren aar/te sluiten bij het landelijk
project Regenboogsteden;
- in de PR en communicatie namens het Provinciehuis uit te dragen dat alle
burgers in Flevoland, waaronder LHBTI's, gezien en gewaardeerd worden;
- aan te sluiten bij de provincie Drenthe, Gelderland en Groningen als
Regenboogprovincie;
-en spreken uit, iedere vorm van discriminatie nadrukkelijk te verwerpen en
gaan over tot de orde van de dag
Portefeuillehouder Verbeek zegt toe om alles wat op het gebied van regenboog
activiteiten, inclusief de verklaring van Dordrecht, bij de provincie plaatsvindt
in een mededeling aan de Staten te doen toekomen. De motie wordt actief
geagendeerd in de OR en verwerkt in de terugkoppeling in de mededeling aan
PS.

Dictum

Toezegging
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38

PW (voor), CU (tegen)
Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen

11 .Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van
Statengrif f i e r / 7
^ N

^3 l ^ ^ ^ ^ ^ ^
Voorzitter,

y-

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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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flev9rand
Amendement

nr.: | ^

)

/

(In te vullen door de griffiei*

Onderwerp:

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk ^ v o e g d '

Agendapunt:

9b

2.X±&r£iC>

Onderwerp Statenvoorstel: Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Na^i!iurlijk bevoegd'
Nummer Statenvoorstel:

2084498

/

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op

Woensdag 27 september 2017'^

Wijzigen ontwerpbesluit

^

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

De aanbevelingen 1 tot en met 6 te laten vervallen'

/

•

Beslispunt(en)

•

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

1. De aanbevelingen 1 en 2 over te nemen;
2. Aanbeveling 3 als volgt gewijzigd vast te
stellen: GS volgt de lijn dat compensatieafspraken worden vastgelegd Indien er sprake is
van een grote compensatie-opgave en/of er
sprake is van een uitsluitend zakelijke en
eenmalige relatie met een initiatiefnemer.
3. De aanbevelingen 4 t / m 6 te schrappen

te laten vervallen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

/

W Jansen (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

/
/
/

/
/
/
/
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

€«nd!oftnMj4c

/

Christenunie

/
/

P/^üTtj VAN DE A R B E I D

/

/
/
/
/

Q j t

/

Partij voor
de Dieren

/

/
Voor

Stemverhouding
Totaal

/

f'

/

/

/

/'

Tegen

/
//

VVD
/

CDA
SP
D66
SOPLUS
PVV
SGP

/

Christenunie

/

PvdA

/

GroenLinks
PvdD

/
,/

Senioren+Flevoland
/
Het amendement is:

Aangenomen

•

Aldus'beslotet/fn/de opénbafle vergadering van Provinciale Staten van
St^engriffief. /
Kost

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen

•
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement n
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd'

Agendapunt:

9b

Onderwerp Statenvoorstel: Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd'
Nummer Statenvoorstel:

2084498

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op

Woensdag 27 september 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

^

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

De aanbevelingen 1 tot en met 6 te laten vervallen

1 Provinciale Staten neemt kennis van de
aanbevelingen uit het eindrapport Natuurlijk
Bevoegd.
2. GS wordt gevraagd te rapporteren in de
commissie Duurzaamheid en de aanbeveUngen te
betrekken bij de evaluatie van de nieuwe
Natuurwet.

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

•

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

en gaan over tot de orde varpdesdag

Het amendement wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

w

HANDTEKENING

J

^^^^^

cp

Ml
PftRflJVOOS

VKfJNïlP

^ ^ ^ ^ ^ ^

fiCWÏWfBMf*

Christenunie
^

PARTIJ VAN OE ARBBID

Q j k Par*Ü voor
de Dieren

Stemverhouding
Totaal

Voor
-^Cj

VVD

CDA

5

SP
D66

5
3

SOPLUS

i

PVV

^

SGP

7

Christenunie

3

PvdA

3

GroenLinks

i

Tegen

12

1-

1
b

5

-?
2

PvdD

2

Senioren+Flevoland

/

—

Aldus besloten

—
-

)

—
—

Het amendement is:

—
—

Aangenomen

—
/
2
/
^

bareyergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier^

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•
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Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten w/n Flevoland
Motie
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Flevoland als Regenboogprovincie

Agendapunt:

10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

woensdag 27 september 2017

Constaterende dat:
- de acceptatie en gevoel van sociale veiligheid van lesbisché vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHB/I's) op lokaal niveau kan verschillen in aard en
omvang;
- LHBTI's recht hebben op veiligheid en op een eerlijke/ans op participatie en een gelijkwaardige
behandeling;
- Lelystad als enige van de zes Flevolandse gemeent^ een regenboogstad Is en hiertoe een convenant heeft
gesloten met het ministerie van OCW;
Overwegende dat:
- het onacceptabel is dat LHBTI's bijvoorbeeld pf) school, op straat, op het werk, In de zorg, in de sport en In
hun eigen sociale kring niet (meer) durven uit/omen voor hun Identiteit;
- de provincie Flevoland een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van de sodale acceptatie en het
gevoel van sociale veiligheid van LHBTI's ef)'öe zichtbaarheid hiervan;
• ledereen ertoe doet en iedereen zich veilig, gesteund en weerbaar zou moeten kunnen voelen in Flevoland;
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en gemeenten om de
sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk
om te zetten in beleid;

/

- om Flevolandse gemeenten te;mot1veren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;

/

- In de PR en communicatie namens het Provinciehuis uit te dragen dat alle burgers In Flevoland, waaronder
LHBTI's, gezien en gewaardeerd worden;
- de Verklaring van Dordre^fit te ondertekenen in de rol van Provincie Flevoland als werkgever;
- aan te sluiten bij de provincie Drenthe, Gelderland en Groningen als Regenboogprovincie;
en gaan over tot de ord/van de dag.

Naam initiatiefnerjier:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren
Judith Staalman, GroenLinks
Tiko Smetsers, D66
Wout Jansen, SOPlus
Erik Boshuijzen, Senioren+Flevoland

Handtekening initiatiefnemer:^

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDT/I<ENING

!

dril

m
^^^^^^^^

<ié«tfemmw

ChristenUnie
^

PARTM VAN D£ A R S E I D

fi^^

Partij voor
de Dieren

k

/

Stemverhouding/
Totaal
/
VVD

Tegen

/

CDA

/

SP
D66

Voor

/
/

SOPLj/s
PV\/
SGP
j2TiristenUn1e
'T>vdA
Groenünks
PvdD
Senioren+Flevoland
De motie is:

Aaneenomen

Pl

Verworoen

H
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
totie nr.: / :/ / l|
Motie

^[gx^UplR

in te vullen d(A|rd^riffier)

Vliegroute B++ Lelystad Airport

Onderwerp:
Agendapunt:

10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

27 september 2017

Constaterende dat:
- naast inwoners van Flevoland ook die van Gelderland, Overijssel en Friesland zich zorgen maken over de
vliegroutes van Lelystad Airport ivm de laag overvliegende vliegtuigen en e/68.000 handtekeningen aan de
Tweede kamer zijn aangeboden;
- dat de huidige vliegroute over Gelderland pal over vliegveld Teuge gaaf en naar verwachting dit zal leiden
tot het faillissement van het vliegveld en daardoor werkgelegenheid vatoren gaat;
- onder andere VNO-NCW, Vliegveld Teuge, Nationale Paracentrum, provindie Gelderland en Adecs Airinfra bij
de Staatssecreataris pleiten voor vliegroute variant B++
- uit onderzoek blijkt dat vliegroute B++:
• ruim 20 kilometer korter is;
• vliegtuigen daardoor korter op relatief lage hoogte vliea^n;
• in Geldertand en Overijssel over veel minder dorpen en^^oonkernen loopt met als resultaat circa
90% minder geluidsoverlast dan de huidige vliegroute B+;
• leidt tot een besparing van 2,5 min liter brandstof oer jaar en minder C02-uitstoot;
• de aangewezen stiltegebieden op de Veluwe vrij Wfijven;
• het gebied boven en rondom luchthaven Teuge v^fj blijft en de bedreigingen voor het voortbestaan van
het Paracentrum en de Luchthaven Teuge \Ne% neemt
- vorige week in de Tweede Kamer over de vliegrouje is gesproken en het debat 28 september a.s. wordt
vervolgd;
- de staatsecretaris heeft toegezegd, op verzoek/an de Tweede Kamer vliegroute B++ nader te onderzoeken;
Overwegende dat:
- vliegroute B++ ook in Flevoland voor veel i fider geluidshinder zorgt in met name Biddinghuizen;
- de huidig geplande lage vliegroute over ''Oostrand van Flevoland negatieve invloed heeft op de vele
recreatie bedrijven;
- steun van Provinciale Staten van Flevoland voor de vliegroute B++ van invloed is in het debat en
besluitvorming in de Tweede kamer op>a8 september a.s. en dus de laatste kans is om de inwoners van
Biddinghuizen zoveel mogelijk te ontzfen van geluidshinder van Lelystad Airport;
• Provinciale Staten van Flevoland alg taak heeft te zorgen voor een goed leefklimaat van alle inwoners van de
provincie;
ö Verzoeken het college / ^/Dragen het college op /

ö

Spreken uit

om vliegroute B++ als voorkeufs route te kiezen en dit kenbaar te maken bij de staatssecretaris Dijksma en de
leden van de Tweede Kamer,/'oorafgaande aan het debat op 28 september 2017.

en gaan over tot de dfde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Judith Staalman. GroenLinks
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Aldus besloten in de ooenbare veraaderine van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost
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L. Verbeek
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DA
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
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(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Flevoland als Regenboogprovincie

Agendapunt:

10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

woensdag 27 september 2017

Constaterende dat:
- de acceptatie en gevoel van sociale veiligheid van lesbische vrouwen, hoB^oseksuelen, biseksuelen en
transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI's) op lokaal i^eau kan verschillen in aard en
omvang;
- LHBTI's recht hebben op veiligheid en op een eerlijke kans op partic)|5atie en een gelijkwaardige
behandeling;
- Lelystad als enige van de zes Flevolandse gemeenten een regenb5>6gstad is en hiertoe een convenant heeft
gesloten met het ministerie van OCW;
Overwegende dat:
- het onacceptabel is dat LHBTI's bijvoorbeeld op school, op sfraat, op het werk, in de zorg, in de sport en in
hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor him identiteit;
- de provincie Flevoland een belangrijke rol kan spelen in tiet bevorderen van de sociale acceptatie en het
gevoel van sociale veiligheid van LHBTI's en de zichtbaarbleid hiervan;
- iedereen ertoe doet en iedereen zich veilig, gesteundyen weerbaar zou moeten kunnen voelen in Flevoland;
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college/bp /

•

Spreken uit

- de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en gemeenten om de
sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeHng van LHBTI's in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk
om te zetten in beleid;
- om Flevolandse gemeenten te motiveren aan/te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;
- in de PR en communicatie namens het Pro/nciehuis uit te dragen dat alle burgers in Flevoland, waaronder
LHBTI's, gezien en gewaardeerd worden;;
- aan te sluiten bij de provincie Drenthe.ifeelderland en Groningen als Regenboogprovincie;
-en spreken uit, iedere vorm van discriininatie nadrukkelijk te verwerpen
en gaan over tot de orde van de dag

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voorde Dieren
Judith staalman, GroenLinks
Tiko Smetsers,' D66
Wout/lansen, SOPlus
Erik ^oshuijzen, Senioren+Flevoland
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