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

Registratienummer: 

2218437 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2018 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Statengriffier: Mev rouw A. Kost 
WD: mevrouw M.E.H. Broen (tot 20.22 uur), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-
Zechner, de heer A. Gijsberts, de heer E.F. Plate (vanaf 20.14 uur), 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 C.A. 
Jansen en de heer J.B. Janssen. 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 (vanaf 15.55 uur, tot 
20.30 uur), mevrouw C.P.M. de Waal (tot 20.30 uur), de heer H.A. van der Linden (tot 20.30 uur), 
de heer W.F. Mulckhuijse (tot 20.30 uur) en de heer H. van Ravenzwaaij (vanaf 18.40 uur tot 20.30 
uur). D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, 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. SOPLUS: de heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman (vanaf 16.27 uur) en de heer S. Miske. SGP: de heer J.N. 
Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (vanaf 18.30 uur) en mevrouw L. Vestering. 
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, tot 20.30 uur) 
en de heer M.A. Rijsberman (D66). 
Afwezig met kennisgeving 
De heer C.J. Kok (PW) en de heer J.L. Bogerd (SGP) 

1 • Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Mededelingen 
Bij de mondelinge mededetingen is aan de orde de bekrachtiging van de 
geheimhouding op de bijlage van een mededeling die op de Lijst ingekomen 
stukken heeft gestaan. Gedeputeerde Appelman zat e.e.a. toelichten. 

Vragenhalfuurtje 
De fractie van de PW heeft aangekondigd mondelinge vragen te witten stetien 
over 'Nieuwe Natuur G38'. Deze worden behandeld bij agendapunt 4. 

Rapport 'Veters strikken' 
Het rapport 'Veters strikken' is aan de agenda toegevoegd. Bij de bespreking van 
dit rapport is de heer van Bochove, de informateur, aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen. Het agendapunt is daarom verplaatst naar 19.00 uur 
en wordt geagendeerd ats agendapunt 8d. 

Moties vreemd 
De motie van de PW, met ats onderwerp 'niet huren van 4 business seats bij 
Almere City FC' welke werd ingediend in de PS vergadering 21 februari 2018 met 
volgnummer '2 ' , zat worden geagendeerd ats motie met volgnummer ' 1 ' . 
Dit omdat de motie vanavond als eerste behandeld wordt. 
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fracties CDA, WD, SP, D66, SOPLUS, PW, SGP, CU, PVDA, GL, SEN+FLEV dienen 
een motie in over 'Kornwerderzand'. 
De fractie SOPLUS dient een motie in over 'Niet agenderen aanbesteding 
Openbaar Vervoer' 
De fractie van de PvdD dient een motie in over 'Verbinding Oostvaardersplassen'. 
De moties zutlen worden behandeld bij agendapunt 9. 

Besluit Conform 

3. Mededelingen 
Mededeling 1 Bekrachtigen geheimhouding omtrent bijlagen bij mededeling 
'fasedocument en de businesscase van het Nieuwe Natuurproject Eemvallei-Zuid' 
De heer Appelman licht de geheimhouding op de stukken toe. De ter inzage 
gelegde geheime stukken bevatten aanbestedingsgevoelige informatie. 
Openbaarmaking zou belangen van de provincie schaden. De geheimhouding 
behelst de duur van de aanbesteding. 

Mededeling 2 Extra vergadering Provinciale Staten van Flevoland 
De voorzitter verzoekt Provinciale Staten in verband met de bestaande 
bestuurlijke situatie rekening te houden met de volgende data voor een 
mogelijke extra Statenvergadering: 
28 maart in de avond, 30 maart in de avond, en 4 aprit middag of avond. 
De definitieve datum bepaald door het gereed zijn van de integriteitstoets. 

Bestuit Conform 

4. Vragenhalfuurtje 
Onderwerp PW - Nieuwe Natuur G38 
Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe schriftetijk te antwoorden op de vragen of de 

provincie aanspraak kan maken op een deet van het verschil tussen de vrije 
waarde en de waarde waarvoor dhr. Barkema 'het verkochte' heeft verkregen en 
hoeveel het bedrag dan zal zijn. 

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 20 maart 2018 (week 7 t/m week 10) 
Bestuit Conform 

6. Vaststellen besluitenlijst van 21 februari 2018 en 7 maart 2018 
Bestuit Conform 

7. Hamerstukken 
a. Implementatie Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren: mandaten 
Dictum 1. De bestuitvorming door Gedeputeerde Staten van Ftevoland over het stuiten 

van de collectieve arbeidsovereenkomsten door het IPO voor werknemers van de 
reguliere ambtelijke organisatie één op één te volgen voor werknemers van de 
Griffie; 
2. dit besluit ter kennisname aan het IPO te sturen; 
3. ats IPO contactpersoon voor werkgeverszaken de voorzitter van de 
werkgeverscommissie aan te wijzen. 

Besluit Conform 
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8. Bespreekstukken 
a. iVoorontwerprnpassIngsplanWindplant Blauw 
Dictum 1. In te stemmen met bijgevoegde reactie op het voorontwerp-rijksinpassingsptan 

Windplan Blauw. 
Toezegging -Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de Staten geïnformeerd worden over 

wetke acties genomen zijn naar aanteiding van de gesprekken met de gemeente 
Urk inzake Windplan Blauw. 
-Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat hij in overteg met de gemeente Urk gaat 
zoeken naar participatiemogelijkheden, zodat Urk niet alteen geconfronteerd 
wordt met de lasten van dit Windplan. 

Aantat aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen -

b. Onttrekking reserve realisatie monument 100 jaar Zuiderzeewet in de vorm van 
een landschapskunstwerk 

Dictum 1 .Een bedrag van € 423.000 aan de reserve grootschalige kunstwerken te 
onttrekken voor de realisatie van het monument 100 jaar Zuiderzeewet in de 
vorm van een landschapskunstwerk. 

2.De 3e begrotingsv/ijziging 2018 vast te stetten. 
Toezegging -
Aantat aanwezig 36 
Bestuit Aangenomen met 24 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Stemverklaringen SP:tegen 
Motie 5 SOPLUS, PW, SGP - Geen 8"^ landschapskunstwerk in Flevoland van €727.500,-
Dictum Dragen het college op: 

Het bedrag van €423.000,- niet te onttrekken t.b.v.de post 4.1 
landschapskunstwerk, maar terug te laten vloeien aan de atgemene reserve. 

Aantat aanwezig 36 
Stemverklaringen SP:tegen, PvdD: tegen 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen 

c. Definitieve vaststellins programma Mobiliteit en Ruimte 
Dictum 1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op het ontwerp van het programma 

Mobiliteit & Ruimte en de reactie van het college daarop, zoats opgenomen in 
de antwoordnota (2170461). 

2. In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in het programma Mobiliteit & 
Ruimte, zoals opgenomen in de nota van wijziging (2178904). 

3. De doelsteltingen en beleidsuitgangspunten van het Programma Mobiliteit en 
Ruimte 2018 te onderschrijven en het Programma Mobiliteit & Ruimte 2018 
-2021 definitief vast te stellen. 

4. Voor de periode 2018-2021 extra middelen beschikbaar te stetien voor 
investeringen in: 

a. het toegankelijk maken van bushaltes (€ 500.000); 
b. verkeerseducatie (€ 160.000); 
c. het (snel-)fietsnetwerk incl. fietsparkeren bij stations (€ 2.000.000); 
d. vaarwegvoorzieningen (€ 200.000); 
e. infrastructuur voor Smart Mobility Larserweg (€ 800.000); 
f. natuurmaatregelen (€ 600.000) en 
g. de landschappelijke inpassing van infrastructuur (€ 300.000). 
5. De verordening Provinciale Commissie Vervoerberaad Flevoland in te trekken. 

Toezegging Gedeputeerde Lodders zegt toe dat bij de uitwerking van de energieagenda 
aandacht zat worden besteed aan maatregelen die ervoor zorgen dat de 
provincie in 2030 energieneutraal is (incl. mobiliteit). 
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Amendement A PW - Basis fietsnetwerk op orde 
Aantal aanwezig 33 
Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Amendement B PW - Sluizen in programma Mobiliteit & Ruimte 
Aantat aanwezig 33 
Stemverklaringen -
Bestuit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Stemming na beh andeling amendementen 
Aantat aanwezig 33 
Bestuit Aangenomen met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen PW: tegen, GL: tegen 

Motie 6 PW - Visie duurzaam goederenvervoer Flevoland 
Dictum Dragen het college op: 

om een visie op duurzaam goederenvervoer In Flevoland op te gaan stetten, met 
daarin een rot voor de binnenvaart en deze visie vóór 1 januari 2019 ter 
vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen 

Toezegging -
Aantat aanwezig 33 
Stemverklaringen -
Bestuit Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen 

d. Rapport 'Veters strikken' 
Dictum n.v.t. 
Toezegging -
Aantat aanwezig 38 
Bestuit De voorzitter heeft geconstateerd dat een meerderheid van de Staten zich kan 

vinden in de eerste en derde aanbeveling van de informateur, inhoudende het 
benoemen van een meerderheidscoltege (bestaande uit WD, CDA, D66, PvdA en 
CU) en het afzien van een formateur. Dit was aanteiding voor gedeputeerde 
Meijer om zijn ontslag in te dienen, met onmiddellijke ingang. De heer Meijer 
heeft hiertoe zijn schriftelijke ontslagbrief aan de voorzitter overhandigd. 
De fractie van de SP heeft hierop de vergadering verlaten. 

Stemverklaringen n.v.t. 
Motie 7 PW - Treurnis over handelswijze van de informateur 
Aantat aanwezig 33 
Stemverklaringen -
Bestuit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Motie 8 PW - Afkeuring over de denk- en de handelswijze van WD, CDA, D66, PvdA en 

CU 
Aantal aanwezig 33 
Stemverklaringen -
Bestuit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Motie 9 PvdD - 5 maat 0,8 fte. 
Aantal aanwezig 33 
Stemverklaringen -
Bestuit Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen 

9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 PW - Niet huren van 4 business seats bij Almere City FC 
Dictum Dragen het college op: 

Geen business seats af te nemen bij Almere City FC. 
Toezegging -
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Aantat aanwezig 33 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen -

Motie 2 CDA, WD, SP, D66, SOPLUS, PW, SGP, CU, PVDA, GL, SEN+FLEV -
Kornwerderzand 

Dictum Verzoeken het college: 
-Er bij de minister van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan te 
dringen invulling te geven aan het regionale aanbod door de 
aanbestedingsmeevalter bij de aanbesteding van de opwaardering van de 
Afsluitdijk in de zetten voor de opwaardering van de Kornwerderzandsluis en zo 
werk met werk te maken.-Dit bij de andere regionale partners onder de 
aandacht te brengen zodat zij hetzelfde signaal kunnen geven aan de minister. 

Toezegging -
Aantal aanwezig 33 
Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
Stemverklaringen -

Motie 3 SOPLUS - Niet agenderen aanbesteding Openbaar Vervoer 
Dictum Dragen het college op: 

De algemene aanbesteding Openbaar Vervoer niet te agenderen, noch in de 
commissie noch in de Staten tot er een notitie aan de Staten is voorgelegd 
waarin de ambities voor de gezamenlijke aanbesteding, de voordeten voor de 
reizigers, de emissiereductie en de benodigde Infra is verwoord, en waarin de 
aanpak, spreiding, tijdpad en financiële consequenties zijn opgenomen. 

Besluit Ingetrokken 

Motie 4 PvdD - Verbinding Oostvaardersplassen 
Dictum Verzoeken het college: 

- De mogelijkheden te onderzoeken voor verbinding van de Oostvaardersptassen 
met andere natuurgebieden; 
- Op basis van dit onderzoek de aanleg van de verbindingszone te heroverwegen; 
- De uitkomsten van dit onderzoek en de heroverweging op korte termijn te 
bespreken in de commissie duurzaamheid. 

Toezegging -
Aantat aanwezig 33 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
Stemverklaringen CDA: tegen, D66:tegen 

lO.Stuiting 
De voorzitter stuit de vergadering om 22.16 uur. 

ering van Provinciale Staten van iB Hfil^J 
VoorzitU^, 

ïan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Verzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd. 

U kunt atte informatie raadplegen op: http://statemnformatie.flevotand.nt 



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

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

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

Motie nr. : 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Niet huren van 4 business seats bij Almere City FC 

Agendapunt: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 

Constaterende dat: 

- het college voornemens is om gedurende minimaal 1 Jaar 4 business seats te huren bij Almere City 
FC; 
- hiermee een bedrag is gemoeid van tenminste €8.500,-, 

Overwegende dat: 
- het argument van het onderhouden en uitbreiden van haar netwerk niet overtuigt; 
- er meer dan voldoende mogelijkheden zijn voor het college om te netwerken zonder dat dit wordt 
gefinancierd vanuit de begroting van de provincie; 

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

Geen business seats af te nemen bij Almere City FC. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
D6C 

50 

W l l j VOOT 01 vn jHEI f f 

S'Gf 
1 f t M t k a a d l i 

ChristenUnie 

< ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

/Cii}\ OROENUNKS 
TaiaaimtisBj 

Partij «>or 
de Dieren 

i . 
S e M » w * f b v t i t i d 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 33 0 
WD i 
CDA 5 5 
SP — — 
066 
SOPLUS 7 
P W 5 5 
SGP ƒ / 
ChristenUnie 3 3 
PvdA 3 3 
GroenLinks 2 3 
PvdD 
Senioren+Flevoland 1 / 

De motie is: Aangenomen ^ Verworpen • 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost / ; / / / L. Verbeek 



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

MOTIE VREEMD AA 

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

h Motie nr 

(In te vullen 

Onderwerp: Niet huren van 4 business seats bij Almere City FC 

Agendapunt: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland ciaie 5tai:en van rievoiana / 

Constaterende dat: 

- het college voornemens is om gedurende minimaal 1 jaar 4 business seats te huren bij Almere City 
FC; . , 
- hiermee een bedrag is gemoeid van tenminste €8.500,-, 

Overwegende dat: 
- het argument van het onderhouden en uitbreiden van haar netwerk een ongelooflijke dooddoener is van dit 
college; 
- er meer dan voldoende mogelijkheden zijn voor het college om te netwerken zonder dat d1t wordt 
gefinancierd met geld van de inwoners; 
- dit soort overbodige bobo-uitjes nu precies een reden is waarom veel inwoners de politiek zien als 
zakkenvullers; 

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

Dit soort overbodige en geldverslindende bobo-uitjes achterwege te laten en dus geen business seats af te 
nemen bij Almere City FC. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

1 

Ü 

^^^^^^^^ iv^vmwic 

Christenunie 

^ PARTIJ VAN DE ARSEID 

(Cf f> cnomtimK^ 

Partij voor 
\ ^ y de Dieren 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor / egen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA 
SP 
D66 
SOPLUS 
P W 
SGP 
ChristenUnie 
PvdA 
GroenLinks 
PvdD 
Senioren+Flevoland 

De motie is: / Aangenomen • Verworpen • 

Aldus besloten'in de op 

Statengriffier 
A. Kost 

ergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeel 



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

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

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

Motie nr.: ^ £^ J 

(In te vullen door d^griffigf) u 
Onderwerp: Opwaarderen sluis Kornwerderzand met aanbestedingsmeevaller 

Afsluitdijk 

Agendapunt: 9 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 
- Het knelpunt in de Afsluitdijk voor de economie voor het IJsselmeergebied, inclusief Flevoland, opgelost 
moet worden. Met andere woorden, de Kornwerderzandsluis dient opgewaardeerd te worden. 
-Er voldoende aanknopingspunten zijn in het landelijke regeerakkoord om dit regionale knelpunt op te lossen. 
-Uit de MKBA die door de regio is uitgevoerd, blijkt dat dit een rendabele investering is. 
-De regio, inclusief de provincie Flevoland, een aanbod heeft gedaan richting het Rijk financieel mee te 
participeren in de opwaardering. 
-Het Rijk heeft aangegeven dat zij samen met Europa (TEN=T corridor2) kijkt naar het financieren van de 
financiële opgave die nog resteert op basis van het regionale aanbod. 
-Er zeer recent bij de aanbesteding van de opwaardering van de Afsluitdijk een meevaller is van 81 miljoen 
euro. 
-Met deze meevaller de financiële opgave die nog resteert op basis van het regionale aanbod ingevuld kan 
worden 
-Er werk met werk gemaakt kan worden als de opwaardering van de Kornwerderzandsluis gelijktijdig opgepakt 
kan worden met de opwaardering van de Afsluitdijk 

Overwegende dat: 

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

-Er bij de minister van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan te dringen invulling te geven aan het 
regionale aanbod door de aanbestedingsmeevaller bij de aanbesteding van de opwaardering van de Afsluitdijk 
in de zetten voor de opwaardering van de Kornwerderzandsluis en zo werk met werk te maken.-Dit bij de 
andere regionale partners onder de aandacht te brengen zodat zij hetzelfde signaal kunnen geven aan de 
minister. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

1 <;! 
Naam ini t iat iefnemer: O " \ / C \ y ^ ^ ( 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ 

SP. 

ChristenUnie 

f PARTIJ VAN DE ARBEID 

/07/\ OROENUNKS 
v^_.y zoinoETisiisasT 

O Partij voor 
de Dieren 

NAAM ONDERTEKENAAR 

?iimr. 
1 

stemverhouding Voor Tegen 
Totaal S3 
VVD — 
CDA 5 — 
SP - — 
D66 — 
SOPLUS — 
PW 5 •b -
SGP / 1 -
ChristenUnie .3 -
PvdA 3 3 -
GroenLinks Z 0 
PvdD 2 
Senioren+Flevoland 1 1 — 

De motie is: Aangenomen ^ Verworpen • 

Aldus beslotón/in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 2 o r m ^ f AOI0 
Statengrif5ler,{ 

A. Kost 

Voorzitter, 
L. Verbeek 



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

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. 
(in te vullen door de gril 

Onderwerp: 

2QA 

notitie gezamenlijke aanbesteding Openbaar Vervoer 

Agendapunt: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 
- drie van de vier gedeputeerden van het provinciaal bestuur hun ontslag^bben aageboden; 
- hierdoor een bestuurscrisis is ontstaan in de provincie Flevoland 
- benoeming van een nieuw college aanstaande is 

Overwegende dat: 
- de provincies Gelderland en Overijssel in een aangenomen mjïóe een notitie wensen waarin de ambities voor 
de gezamelijke aanbesteding, de voordelen voor de reizigers/Je emissiereductie en de benodigde infra is 
verwoord en waarin de aanpak, spreiding, tijdpad en finandële consequenties zijn opgenomen; 
- in dit dossier zorgvuldigheid boven snelheid gaat, maaj/een notitie niet tot vertraging van het proces mag 

Mijden; 
- de provincie haar eigen agenda bepaalt 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
De algemene aanbesteding Openbaar Vervoer niet te agenderen, noch in de commissie noch in de Staten tot 
er een notitie aan de Staten is voorgelegd/'^aarin de ambities voor de gezamenlijke aanbesteding, de 
voordelen voor de reizigers, de emissiereductie en de benodigde infra is verwoord, en waarin de aanpak, 
spreiding, tijdpad en financiële conseqdenties zijn opgenomen. 

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 / 

/ 

Mfliii VOO* H v t i pum 

/ 

^ ^ ^ ^ J H I 

Slutbesdli 

/ 

ChristenUii ls / 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

/^T)\QflOENUtl»S / 

Partij voor 
de Dieren / 

i , 
Saiiwta*FlevolBid 

/ 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor / Tegen Stemverhouding 
Totaal / 
WD / 
CDA / 
SP / 
D66 / 
SOPLUS / 
P W / 
SGP / 
ChristenUnie / 
PvdA / 
GroenLinks / 
PvdD / 
Senioren+Flevbland 

/ 
De motie is: Aangenomen G Verworpen • 

/ 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 



PROVINCIE FLEVOLAND PROVINCIALJ STATEN 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

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

Motie nr.: ( ^ ) ' ^ a \ a h S ' ^ 
(in te vullen door defrmer) 

Onderwerp: Verbinding Oostvaardersplassen 

Agendapunt: 9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 
- Het Oostvaardersplassengebied voor de grote grazers een afgesloten gebied is; 
- De aanbevelingen van the second International Commission on Management of the 
Oostvaardersplassen (ICM02) niet volledig zijn opgevolgd voor wat betreft het creëen van een 
verbindingszone, de openstelling van het Hollands Hout en de realisatie van de Oostvaarderswissel; 

Overwegende dat: 

- De Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (BAC) adviseert de mogelijkheid voor ontsluiting van de 
Oostvaardersplassen open te houden, zodat bij zich wijzigende omstandigheden de discussie hierover opnieuw 
kan worden gevoerd; 

^ Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit 
- De mogelijkheden te onderzoeken voor verbinding van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden; 

- Op basis van dit onderzoek de aanleg van de verbindingszone te heroverwegen; 

- De uitkomsten van dit onderzoek en de heroverweging op korte termijn te bespreken in de commissie 
duurzaamheid. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer: Leonie Vestering, Statenlid Partij voor de Dieren Flevoland 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 
D66 

(MTII VOO* OE Vt tJHt lB 

^? G c n f a n H t r t i 

ChristenUnie 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

/CÏ7)\ OROENUNKS 
zn n DE TOEsnssT 

Partij voor 
de Dieren 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 33 
VVD / 
CDA 5 — 5 
SP - — 
D66 
SOPLUS / -
P W s — 5 
SGP - / 
ChristenUnie 3 - =̂  
PvdA 3 -
GroenLinks 2. Z — 
PvdD 2 2 — 
Senioren+Flevoland 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, ~) ^ Voorzitter, 
A. Kost 



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

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr. 5 ^ (in te vullen door de gnffïer) 

Onderwerp: Geen 8ste landschapskunstwerk in Flevoland van €727.500,-

Agendapunt: 8b 

Onderwerp Statenvoorstel: Onttrekking reserve realisatie monument 100 jaar Zuiderzeewet 

Nummer Statenvoorstel: 2177847 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: m m n i r t n f m "2- ' V w \ 4 ö I S* 

Constaterende dat: 
Er absoluut geen noodzaak is om een 8"^ landschapskunstwerk te realiseren omdat qua hoeveelheid 
landschapskunstwerken er in Flevoland al over gestruikeld wordt. 

Overwegende dat: 
Er nergens op de wereld zoveel landschapskunstwerken te vinden zijn als in Flevoland (bron: 
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/once-more-with-feeling-sociaal-perspectief-op-40-jaar-land-
art-flevoland/ ) en Flevoland echt doorschiet in landschapskunstambitie. 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
Het bedrag van €423.000,- niet te ontrekken t.b.v.de post 4.1 landschapskunstwerk, maar terug te laten 
vloeien aan de algemene reserve. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: I. Joosse Pv\/ S. 56P 

Handtekening initiatiefnemer: Je. 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

SP. 

MItTIJ VOOR DE VUJHf n> 

ChristenUnie 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

/ ^? ) ( OROENUNKS 

Partij voor 
do Dieren 

Senkjroi+FlevoUnd 

Stemverhouding 
3è 

Voor Tegen 
Totaal 3è 
VVD é — 
CDA 5 — 5 
SP — 
D66 — 
SOPLUS 1 / -
PVV 5 s -

SGP 1 t — 1 . 

ChristenUnie — 2. 
PvdA 3. — S 
GroenLinks 2 2 
PvdD 1 — / 
Senioren+Flevoland 1 — ; 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 81 

Aldus beslo 
Statengriff, 
A. Kost 

' openbare vergadering 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 

MOT 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: ^ f e / 2 ^ 2 . 1 Q fefeo 
(In te vullen door de Jnmer) 

Onderwerp: Visie duurzaam goederenvervoer Flevoland 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Definitieve vaststelling programma Mobiliteit en Ruimte 

Nummer Statenvoorstel: 8d 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 
Er geen visie is op duurzaam goederenvervoer in Flevoland. En het college, ondanks het advies van 
Rijkswaterstaat Midden Nederland, geen visie duurzaam goederenvervoer Flevoland zal gaan opstellen. 

Overwegende dat: 

Het college deze periode zich focust op het buitenwater. Voor de binnenvaart op de provinciale wateren 
wordt in het ontwerpprogramma echter uitgegaan van de huidige capaciteit van het netwerk. Er moet 
opgemerkt worden dat vanuit duurzaamheidsoogpunt ook de binnenvaart bijdraagt aan de penetratiegraad van 
goederenvervoer over water. Indien een fijnmazig vaarwegennet ontbreekt, zal er vaker en langer gebruik 
gemaakt moeten worden van wegtransport om de eindbestemming te bereiken. Daarom pleit Rijkswaterstaat 
ervoor dat eventuele optimalisaties van de provinciale vaarwegen, als overweging wordt meegenomen in de 
visie op duurzaam goederenvervoer in Flevoland. 

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

om een visie op duurzaam goederenvervoer in Flevoland op te gaan stellen, met daarin een rol voor de 
binnenvaart en deze visie vóór 1 januari 2019 ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

P 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ emïMiiKArdt 

ChristenUnie 

PAKTIJ VAN DE ARBEID 

Partij voor 
de Dieren 

i 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaai 
VVD ^ — 
CDA 5 -
SP -— — 

D66 -

SOPLUS 
PVV 5 5 -

SGP / -
ChristenUnie B 3 -
PvdA 3 — 
GroenLinks 2. -
PvdD z — 
Senioren+Flevoland t — 

De motie is: Aangenomen ^ Verworpen • 

Aldus bestoten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 20 /n<s<<v/ 2£)̂ S 
Statengriffier// . , Voorzitter, 
A. Kost 



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

MOT 
1 

Artikel 25 v ^ Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr 
(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Treurnis over de handelswijze van de informateur 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: Rapport Veters strikken' 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 

- De informateur in zijn rapport 'Veters strikken' advies uitbrengt over zijn bevindingen 

Overwegende dat: 
- Er sprake is van meerdere inhoudelijke onjuistheden in het rapport 'Veters strikken'; 
- de informateur politieke vragen heeft gesteld die niet thuis horen in een informerende ronde; 
- er door de selectieve vervolggesprekken sprake lijkt van vooringenomenheid; 
- de schijn is gewekt dat de informateur zijn opdracht ruimer heeft genomen waardoor hij meer als een 
formateur heeft geopereerd, 

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

- Haar treurnis over de handelswijze van de informateur 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: Chris Jansen (PW) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONÖERTEKENAAR HANDTEKENING 

p 
©D 

l i 

LS^ 

>>ftt:ii} mak vmjHEiP 

^^^^^^^ 6attsmB&!stii 

ChristenUnie 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

a ^ J l Partij voor 
lie Dieren 

Stemverhouding 
3Z 

Voor Tegen 
Totaal 3Z 5 
VVD ^ T CDA s 
SP — — 
D66 -

SOPLUS i — / 
( 

PVV 5 — 
SGP 1 1 

ChristenUnie 3 — 

PvdA 3 
GroenLinks ^ — ^ 
PvdD 
Senioren+Flevoland 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus bestot 
Statengriffi 
A. Kost 

nbare vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeeki 



PROVINCIE FLEVOLAND ~^ 

MOTI 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 
(In te vullen door de griffier) u 
Onderwerp: Afkeuring over de denkwijze en de handelswijze van WD, CDA, D66, PvdA en 

CU. 

Agendapunt: 8a 

Onderwerp Statenvoorstel: Rapport Veters strikken' 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 
- De 3 voormalige coalitiepartijen WD, CDA en D66 weer terugkeren in het college; 
- deze 3 partijen de PW en haar kiezers opnieuw uitsluiten; 
- PvdA en CU daarbij komen, en de 3 partijen aan een meerderheid gaan helpen; 
- er in totaal 5 gedeputeerden komen, inclusief de heren die voorheen voor de eerste of tweede keer zijn 
afgetreden. 

Overwegende dat: 

- De terugkeer van WD, CDA en D66 het slechts denkbare signaal is naar de inwoners van Flevoland; 
- het niet te verkopen Is aan de inwoners van Flevoland dat dezelfde gedeputeerden bijna allemaal wéér 
terugkeren; 
- daarnaast PvdA en CU beiden een eigen gedeputeerde voor 0,75 voordragen; 
- hierdoor de totale kostenpost voor gedeputeerden over deze bestuursperiode boven de €1 miljoen zal 
uitkomen; 
- het belachelijk Is om voor minder dan 1 jaar effectief besturen dit hele circus wordt opgetuigd; 
- het uitsluiten van de PW en haar kiezers tegen alle democratische grondbeginselen van Nederland 
Ingaat, 

n Verzoeken het college / • Dragen het college op / ^ Spreken uit 
- Haar afkeuring over de denkwijze en handelswijze van WD, CDA, D66, PvdA en CU; 

- haar afkeuring over de terugkeer van dezelfde 3 gedeputeerden, waarvan er 2 zelfs al voor de tweede keer 
zijn afgetreden; 

- haar afkeuring over het onnodig op kosten jagen van de inwoners van Flevoland, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: Chris Jansen (R! 

Handtekening initiatiefnemer 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

% 

LSO| 

^ ^ ^ ^ ^ ^ et:ftftmi3e«a)« 

ChristenUnie 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

Partij voor 
^ L t W de Dieren 

4 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 33 ^ 3 
VVD — L 
CDA 5 — s 
SP — _, 
D66 — 
SOPLUS i 
PVV 5 5 
SGP / — 1 
ChristenUnie .3 
PvdA 3 — 
GroenLinks Z — z 
PvdD 2 

•— 
2 

Senioren+Flevoland 1 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen v^''^ 

Aldus besloten i j de ^ 
Statengriffier/ 
A. Kost 

bare vergadering van Provinciale Staten van 2^ fl^Cc^f 2^L^ 
Voorzitter, / 
L. Verbeek / 



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

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

3 J ^tzkj^è^s Motie nr. 

(In te vullen door < 

Onderwerp: 5 * 0,8 f te 

Agendapunt: 8d 
Onderwerp Statenvoorstel: nvt 

Nummer Statenvoorstel: nvt 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 maart 2018 

Constaterende dat: 
• in het rapport van de informateur B.J. van Bochove 'Veters str ikken' geadviseerd wordt dat de 

W D , het CDA en D66 ieder een gedeputeerde levert voor 3 x 1 f t e , en dat de aanvullende 
part i jen PvdA en ChristenUnie leder 0,75 f te levert; 

• geen enkele part i j t i jdens de gesprekken een voorkeur voor deze variant heeft uitgesproken; 
• een aanvulling van f te 's automatisch meer kosten met zich meebrengt. 

Overwegende dat: 
• de inwoners van Flevoland hier de rekening voor betalen; 

• er hierdoor een ongeli jkwaardige verhouding ontstaat bi j de 5 voorgestelde coal i t iepar t i jen. 

• Verzoeken het college / • Dragen het college op / IV Spreken uit 
• Hèt voorgaande aanleiding geeft tot een aansluitend formatieproces waarbij rekening wordt gehouden 

met een gelijkwaardige verdeling van het aantal f te, wat In totaliteit niet hoger is dan 4 fte. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer: Leonie Vestering (PvdD) 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

w 
SP. 
D6e 

> ^ 

P«tq 

ChristenUnie 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

[(Tf/) OROENUNKS 
•^^^ Tssütnimxnssi 4 / ^ P a r t i j voor 

de Dieren 

i . 
' i i l lMI I I n i i a i l i n l 

stemverhouding 
Totaal J".:^ 

Voor Tegen stemverhouding 
Totaal J".:^ 5 
VVD Y -
CDA ^ s 
SP " — 
•66 <y -
SOPLUS ) 
PW <i -S 
SGP / — 1 
ChristenUnie 7, 
PvdA 3 — 3 
GroenLinks Z 2 — 
PvdD 2 X — 
Senioren+Flevoland / . / 

De motie is: Aangenomen (^Verworpen 
~~— •— ' - — 

Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffie^^ | y Voorzitter, 
A. Kost l i l / / / 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 

Amendement nr.: 4! (in te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Basisfietsnetwerk op orde 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Definitieve vaststelling programma Mobiliteit en Ruimte 

Nummer Statenvoorstel: 8d 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 20 maart 2018 

Wijzigen ontwerpbesluit 

^ De tekst van beslispunt(en), zijnde 

4c. het (snel-)fletsnetwerk incl.fietsparkeren bij 
stations (€ 2.000.000) 

te vervangen door 

4c. de aanpak zwakke en ontbrekende schakels 
fietsnetwerk, primair ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en In het fietsparkeren bij 
stations {€ 2.000.000) 

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

De voor de periode 2022-2027 gereserveerde middelen (€ 2.500.000) voor een hoogwaardige snelfietsroute, In 
te zetten voor de op de deelkaarten zichtbare zwakke en ontbrekende schakels van het fietsnetwerk, gericht 
op verbetering van de verkeersveiligheid. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: W. Boutkan 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

c p 

iSOj 

N.RriJVOORa£V«l)HÏI0 

ChristenUnie 

PASTIJ V A N DE A R B E I D 

Partij voor 
de Dieren 

i . 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 33 s :^ 
VVD i> — L 
CDA 5 — 5 
SP - - — 
D66 -
SOPLUS 1 - / 
PVV 5 
SGP / - / 
ChristenUnie 3 -
PvdA 3 
GroenLinks — 2 
PvdD z. ? 
Senioren+Flevoland 1 — 1 
Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 

Aldus beslo 
Stateng 
A. Kost 

je vergadering van Provinciale Staten van 2Q (Y\(tcft ZüiB 
Voorzitter, 
L. Verbee 



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

AMENDEMENT 
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr. 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Sluizen in programma Mobiliteit & Ruimte 

Agendapunt: 
Onderwerp Statenvoorstel: Definitieve vaststelling programma Mobiliteit & Ruimte 

Nummer Statenvoorstel: 8d 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 20 maart 2018 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te taten vervallen 

M Het (de) navolgende besllspunt(en) toe te voegen 

Besluitvorming over het onderwerp Sluizen In het programma Mobiliteit & Ruimte aan te houden, totdat 
Provinciale Staten nader zijn geïnformeerd over de onderzoeken met betrekking tot de benuttingscapaciteit 
van de sluizen en het besluit van Gedeputeerde Staten hieromtrent 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: W. Boutkan 

Handtekening init iatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

jyr 

QP 

ChristenUnie 

PARTIJ V A N DE ARSEiD 

, GROENE.- ':, 

Partij voor 
Dieren 

4 

Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 
VVD — 
CDA — 
SP —- — — 
D66 — 
SOPLUS < — 
PVV 5 — 
SGP ƒ / 
ChristenUnie 3 — 3 
PvdA —. 
GroenLinks 7 — 2 
PvdD 2 — 2 
Senioren+Flevoland l — / 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen 10 

Aldus besloten/ift de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 O vy^ f ^ f~ 0 ,0 (8 

Statengriffie/ / „ / . Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 


