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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 7 maart 2018 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 
WD: mevrouw M.E.H. Broèn (vanaf 14:55), 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, de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen, de heer J.B. Janssen en de 
heer C.J. Kok. CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw CJ. 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, de heer W.F. Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. 
Papma, mevrouw S. Rotscheid 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 (vanaf 15:34) , de heer L. 
Ferdinand en de heer H.J. Hofstra. 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. 
Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen. 

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 
De heer T. Smetsers (D66), mevrouw L. Vestering (PvdD) en mevrouw I.B. Joosse (PW). 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Mededelingen 
Dit is een bijzondere, extra PS vergadering met twee agendapunten. 
Zoals afgesproken met de fractievoorzitters, zijn er geen andere agendapunten. 

Besluit Conform 

3. Terugblikken: Verantwoordingsdebat over de ontstane situatie 
Termijnen De sprekersvolgorde wordt ter vergadenng bepaald door loting. 
Toezegging -

4. Vooruitkijken: Hoe nu verder 
Dictum Bij dit agendapunt wordt door de fractie 50 Plus een statenvoorstel ingediend 

namens WD, CDA, D66, 50Plus, SGP, Christen Unie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 
Senioren+Flevoland met als dictum: 

1. Tot informateur te benoemen de heer B.J. van Bochove. 
2. De informateur de volgende opdracht te verlenen: 
a) Op basis van het rapport van de Commissaris van de Koning van 1 

maart 2018 het verkennen van een mogelijk te vormen coalitie. 
b) Uitgangspunt bij de verkenning is dat de informateur zich hierbij 

richt op de continuïteit en stabiliteit van bestuur, daadkracht en 
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een professionele, open en integere bestuurscultuur. 
c) Ook dient er, in het belang van Flevoland, zo spoedig mogelijk, 

bij voorkeur voor 1 april 2018, een nieuw College van GS aan te 
treden. 

d) Deze verkenning uiterlijk 12 maart 2018 uit te brengen opdat er, zo 
mogelijk, reeds in de vergadering van PS van 15 maart 2018, een besluit 
over het vervolgtraject kan worden genomen. 

3. Een extra Statenvergadering uit te schrijven op 15 maart 2018, 
aanvang 14:00 uur, uiteraard alleen indien haalbaar in relatie tot hetgeen 
verwoord is in beslispunt 2.d 

Bij dit agendapunt wordt door de fractie 50 Plus tevens een motie aangekondigd, 
doch niet ingediend, 'opschorting behandeling gezamenlijke aanbesteding 
Openbaar Vervoer'. 
De vergadering concludeert dat het reguliere agenderingsrecht van de Staten 
voorziet in hetgeen nu bij motie wordt beoogd en dat derhalve bij de vaststelling 
van de agenda bij meerderheid kan worden besloten een onderwerp af te 
voeren. 

Beslispunt 1 
Aantal aanwezig 
Schriftelijke 
stemming 

De voorzitter verklaart dat er 38 Statenleden aanwezig zijn 

Verslag 
commissie 
stemopneming 

De commissie stemopneming bestond uit de Statenleden: 
Schotman (CDA), de Waal (SP) en Simonse (SGP) 
De voorzitter, de heer Simonse, heeft de conclusie van de commissie verwoord: 
Het aantal uitgebrachte stemmen is: 38 
Het aantal blanco stemmen is: O 
Het aantal stemmen tegen is: 9 
Het aantal stemmen voor is: 29 

Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen 

Beslispunt 2+3  
Aantal aanwezig 

38 

Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
Toezegging 
Stemverklaringen PW (tegen) 

5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:22 uur. 

Vastgesteld in de 
Statengriffier, 

vergadering van Provinciale Staten van 20iS 
Voorzitter, 

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 


