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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 24 januari 2018

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, 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.
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 J. van Dijk, de heer L. Ferdinand en de
heer H.J. Hofstra. 50PLUS: de heer W. Jansen. GroenLInks: mevrouw J. Staalman en de heer S.
Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd (vanaf 15.40 uur) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw L.
Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen.
Voorts aanwezig de leden van fiet college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (WD), de heer A.M. Meijer (SP).
Afwezig met kennisgeving

De heer H. van Ravenzwaaij (SP) , mevrouw M.C. Bax (PvdD) en de heer M.A. Rijsberman (college
van GS namens D66).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Benoemingen
Bij agendapunt 4 staat de benoeming van de heer Peter Pels tot vice-voorzitter
van Provinciale Staten. De vergadering stemt ermee in dit bij acclamatie te
doen.
Vragenhalfuurtje
De fractie van GroenLInks en de fractie Partij voor de Dieren hebben
aangekondigd mondeling vragen te willen stellen over 'de nieuwjaarstoespraak
Commissaris van de Koning in relatie tot Lelystad Airport'.
Dit is geagendeerd als agendapunt 5.
Interpellatie
De fractie CDA heeft aangegeven een interpellatiedebat te willen voeren over
'pulskorvisserij'. Dit is geagendeerd als agendapunt 6.
Agendapunt 10a)
Uitgangspunten beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke
leefomgeving.
Dit stuk was bespreekstuk op verzoek van de fractie CDA. Dit wordt een
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hamerstuk en geagendeerd als agendapunt 9a.
Agendapunt 10 b)
Meerjarenaanpak bedrijfsvoering. Dit stuk was bespreekstuk op verzoek van de
fractie SGP. Dit wordt een hamerstuk en geagendeerd als agendapunt 9b.
Moties vreemd
De Partij voor de Dieren kondigt aan een motie te willen indienen: 'Meer
beschutting grote grazers in de Oostvaardersplassen'
Besluit

Conform

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Benoeming plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten
l.ln te trekken het benoemingsbesluit d.d. 11 november 2015 om de heer R.J.
Dictum
Siepel te benoemen tot plaatsvervangend-voorzitter van PS.
2.Bij verhindering of ontstentenis van de Commissaris van de Koning de heer
P.T.J. Pels aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van Provinciale
Staten.
3.In te trekken het benoemingsbesluit d.d. 1 juli 2015 waarbij de heer R.J.
Siepel is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie griffier.
4.De plaatsvervangend voorzitter, de heer P.T.J. Pels te benoemen tot lid van de
werkgeverscommissie voor de Statengriffier.
Conform
Besluit
5. Vragenhalfuurtje
Nieuwjaarstoespraak cdK
Onderwerp
Portefeuillehouder Verbeek, dhr. Pels als (vice)voorzitter
Beantwoording
Toezegging
6. Interpellatiedebat - CDA
Pulskorvisserij
Onderwerp
Portefeuillehouder Appelman
Beantwoording
Toezegging
7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 24 januari 2018
Conform
Besluit
8. Vaststellen besluitenlijst van 13 december 2017
Conform
Besluit
9. Hamerstukken
Uitgangspunten beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke
a.
leefomgeving
1. De uitgangspunten voor de omzetting van beleid en regelgeving fysieke
Dictum
leefomgeving naar de instrumenten van de Omgevingswet vast te stellen.
Dit betreft uitgangspunten met betrekking tot:
A. Reikwijdte;
B. Resultaat;
C. Concretisering van het begrip beleidsarm;
D. Samenhang met de opgaven van de Omgevingsvisie;
E. Weergave in een digitaal systeem.
Deze uitgangspunten zijn in de bijlage (#2160907) bij het Statenvoorstel meer
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gedetailleerd uitgewerkt.
SOPLUS (voor)
Conform
Meerjarenaanpak bedrijfsvoering: Besluitvorming plateau 3
1. Kennis te nemen van de verantwoording over de uitvoering van plateau 2 van
de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering;
2. De 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
PW (tegen), CU (voor).
Conform

10. Bespreekstukken
ts hamerstuk 9a geworden

O.

Is hamerstuk 9b geworden
c.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

Tussenbalans programma Nieuwe Natuur 2017
1 .Kennis te nemen van de Tussenbalans Nieuwe Natuur november 2017 en deze
te bespreken;
2.Alle huidige Nieuwe Natuur-projecten binnen de kaders van het besluit van
Provinciale Staten d.d. 17 december 2014 vooralsnog voort te zetten en de
periode om tot een realisatieovereenkomst te komen te verlengen tot 31 juli
2018;
3.In het voorjaar van 2018 te starten met een evaluatie van het programma door
een externe partij en de begeleidingscommissie Nieuwe Natuur te betrekken bij
de opzet en de uitvoering hiervan;
4. Na de zomer van 2018 een programmabrede analyse van het programma
Nieuwe Natuur en de projecten daarbinnen inclusief daarop gebaseerde
aanbevelingen voor de inzet van nog niet vastgelegd programmakapitaal in de
resterende programmaperiode aan u voor te leggen.
39
Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen
-

Toezegging

Stotenvoorsfe/ afdoening moties
Op grond van een ordevoorstel is motie E10 aangehouden, nu het erop lijkt dat
deze motie verkeerd is weergegeven in de bijlage behorend bij het
afdoeningsvoorstel, hetgeen tot verwarring kan leiden. Het dictum is hierop
aangepast en luidt na aanpassing:
De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties per commissie, met
de nummers: Dl3, BIO en B14 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van
moties af te voeren.
-

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

39
Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 tegen
-

d.
Dictum

11. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
PvdD - Meer beschutting grote grazers in de Oostvaardersplassen
Motie 1
Ingetrokken
Besluit
12.Sluit{n8
De voorzitter sluit de vergadering om 17.37 uur.
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 21 februari 2018
Statengrif^er,

J

Voorzitt

Verbeek

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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MOTIE VREEMD AAN
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
de gnifier)
(In te vullen door de

Onderwerp:

Meer beschutting grote grazers in de Oostvaardersplassep

Agendapunt:

11

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

Woensdag 24 januari 2018

Constaterende dat:
- Het Kotterbos aan de rand van de Oostvaardersplassen c d 272 hectare groot is;
- Op dit moment enkel het noordelijk deel van het kottprbos, ca 12 hectare, jaarrond opengesteld is voor alle
grote grazers;
- Het zuidwestelijk deel van het Kotterbos, ca 72 h^étare, enkel opengesteld is voor edelherten, maar niet
voor heckrunderen en konikpaarden;
- In de overeenkomst gesloten tussen het Rijk erfde Provincie Flevoland betreffende de overdracht van de
verantwoordelijkheid over dierenwelzijn in d^Oostvaardersplassen in de kaart staat opgenomen dat de grote
grazers het volledige kotterbos moeten kuriplen betrekken;
- Staatsbosbeheer volgens het vastgestelde managementplan de ICM02 aanbevelingen volledig onderschrijft;
- De Provincie Flevoland met het Rijk isxivereengekomen de aanbevelingen van ICM02 over te nemen;
- ICM02 ten behoeve van de bescherniing van het dierenwelzijn adviseert om het Kotterbos voor de drie
soorten grote grazers jaarrond open .te stellen;
Overwegende dat:
- Door hevige regenval een groot deel van het grasland minder volledig te gebruiken is;
- De openstelling van het zLjiéwestelijk deel van het Kotterbos zal leiden tot ongeveer 72 extra hectare
beschutting voor konikpaarden en heckrunderen;
- Meer beschutting door de openstelling van het Kotterbos volgens het ICM02 zal leiden tot een hoger
dierenwelzijn;
/
- Staatsbosbeheer het'hekwerk rondom het zuidwestelijk deel van het Kotterbos reeds geschikt heeft gemaakt
voor betreding van zowel de edelherten, de heckrunderen als de Konikpaarden;

•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

In overleg m ^ Staatsbosbeheer zo spoedig mogelijk het zuidwestelijk deel van het Kotterbos open te stellen
voor heckrunderen en konikpaarden, waardoor meer beschutting gecreëerd wordt en dat leidt tot een hoger
dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen'

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestenng^fgarffj \^pdNdeJMergri)

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

De motie wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR
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