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

Registratienummer: 

2249249 

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 30 mei 2018 

Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) 
Statengriffier: Mevrouw A. Kost 
WD: mevrouw M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (vanaf 15:40), mevrouw M. Smeets-
Zechner, de heer E.F. Plate (vanaf 16:00), 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 (vanaf 17:26), 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, de heer T. Smetsers en de heer 
P.M.S. Vermeulen. PvdA:de heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels. Christenunie: mevrouw A.T. 
Strating-Baas, de heer J. van Dijk en de heer L. Ferdinand. SOPLUS: de heer W. Jansen. 
GroenLinks: mevrouw J. Staalman (vanaf 16:18) 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. 

Voorts aanv(/ezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (WD), de heer M.A. Rijsberman (D66) (vanaf 
17:30), de J.A. heer Fackeldey en de heer H.J. Hofstra (CU). 
Afwezig met kennisgeving 
De heer A. Gijsberts (WD), mevrouw R. Azarkan (PvdA). 

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

2. Vaststellen agenda 
Mededelingen 

Er is één mededeling, deze wordt geagendeerd bij agendapunt 3.  

Vragenhalfuurtje 
De fractie van de WD heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over waterplanten. Deze worden geagendeerd bij agendapunt 4. 
Interpellatie 
De fractie van de PW heeft een interpellatiedebat aangevraagd met 
gedeputeerde Lodders over het wethouderschap van de gemeente Almere. 
debat wordt geagendeerd bij agendapunt 5. 

Dit 

Benoemingen en afscheid 
Op de agenda staan meerdere benoemingen. Voor de benoeming van de 
kandidaat gedeputeerde wordt schriftelijk gestemd. Voor de benoeming van het 
Statenlid en burgerlid wordt bij acclamatie gestemd. Na de benoemingen wordt 
afscheid genomen van Statenlid mevrouw Staalman en de heer Lodders. 

Agendapunt 9d 'aanwijzing omroep Flevoland als regionale omroep' 
De vergadering besluit dat dit alsnog een hamerstuk wordt. 
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Moties vreemd 
Er zijn geen fracties die een motie vreemd wensen in te dienen, daarmee kan 
agendapunt 10 vervallen. 

Besluit Conform 

3. Mededelingen 
De voorzitter attendeert de vergadering op een statenacademie die gepland staat op maandag 4 
juni staat over de gebiedsontwikkelingen bij Schokland. 

4. Vragenhalfuurtje 
Onderwerp Waterplanten 
Beantwoording Gedeputeerde Lodders (vervangt gedeputeerde Rijsberman) 
Toezegging In de Perspectiefnota staat nog een PM post over de overlast van de 

waterplanten. Gedeputeerde zegt toe middels onderzoek richting de begroting 
2019 aan PS duidelijkheid te geven over de meerjarige invulling voor de 
toekomst. 

5. Interpellatiedebat - PW 
Onderwérp Wethouderschap gedeputeerde Lodders Almere 
Beantwoording Gedeputeerde Lodders 
Toezegging -

6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 30 mei 2018 
Besluit Conform 

7. Vaststellen besluitenlijst van 18 april 2018 
Besluit Conform 

8. Hamerstukken 
a. Statenvoorstel afdoening moties 
Dictum 1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties per commissie, met 

de nummers: E3, E10, Dl 6, BI 6 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van 
moties af te voeren. 

Besluit Conform 

b. Zienswijze PS op conceptbegroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2019 van de Randstedelijke 

Rekenkamer; 
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2019 van de Randstedelijke 
Rekenkamer in te dienen; 
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 
bijgevoegde brief over het onder 1 genomen besluit te informeren. 

Besluit Conform 

c. Verantwoording fractievergoedingen 2017 
Dictum 1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2017 vast te stellen; 

2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t /m l, de in het Jaarverslag 2017 
genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot terugvordering 
over te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reserve; 
a. WD € 20.309,23 
b. PW €20.282,83 
c. CDA € 16.698,13 
d. SP €29.502,60 
e. D66€ 11.164,65 
f. PvdA € 17.103,97 
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g. Christenunie € 5.156,04 
h. GroenLinks € 587,46 
i. PvdD € 1.653,04 
j . SGP€4.162,15 
k. 50Plus€ 1.926,71 
l. Senioren+Flevoland € 8.266,08 
3.Voor de fracties zoals genoemd onder a t /m l, de meegenomen reserve uit de 
fractievergoeding 2016 naar 2017 vast te stellen, voor dit bedrag tot 
terugvordering over te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reserve; 
a. WD €11.231 
b. PW € 10.304 
c. CDA €9.378 
d. SP €9.378 
e. D66 € 8.451 
f. PvdA €7.525 
g. Christenunie € 0 
h. GroenLinks € 174 
i. PvdD €6.599 
j . SGP €3.278 
k.50Plus€ 3.299 
l. Senioren+Flevoland € 3.299 

Besluit Conform 

d. Aanwijzing omroep Flevoland als regionale omroep 
Dictum 1 .Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag van 

Omroep Flevoland tot concessieverlening voor de periode 2018-2023, middels het 
verzenden van bijgaande brief. 

Besluit Conform 

9. Bespreekstukken 
a. Procedurevoorstel e-petitie 'Laat de grote grazers in de OYP niet 

verhongeren 
Dictum 1. De e-petitie 'Laat de Grote Grazers in de Oostvaardersplassen niet 

verhongeren' bij het vaststellen van de concept-agenda rechtstreeks te 
agenderen voor uw Statenvergaderingvan 30 mei; 
2. De petitionaris voor de behandeling van het voorstel door Provinciale Staten 
(PS)gelegenheid te geven de e-petitie mondeling nader toe te lichten en haar 
daarvoor, conform de spreektijd in de Statencommissies, 5 minuten te 
verstrekken; 
3.In te stemmen met het procedurevoorstel van uw voorzitter om deze e-petitie 
inhoudelijk te betrekken bij de vervolgstap in de besluitvorming over de 
Oostvaardersplassen in Provinciale Staten wanneer het statenvoorstel ter 
besluitvorming voorligt; 
4.Het College te verzoeken ten behoeve van de bespreking in Provinciale Staten 
te komen met een reactie op de e-petitie 'Laat de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen niet verhongeren'. 

Toezegging -
Bespreking Mevrouw Bierman heeft de e-petitie, zoals op 16 april aan de voorzitter van 

Provinciale Staten aangeboden, toegelicht. Hierop zijn door de Staten enkele 
verduidelijkende vragen gesteld en door mevrouw Bierman beantwoord. 

b. Jaarstukken 2017 
Dictum 1 .De Jaarstukken 2017 (bestaande uit het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 

2017), welke sluiten met een positief rekeningresultaat van € 7.201.000, vast te 
stellen. 
2.Het rekeningresultaat 2017 toe te voegen aan de reserve Strategische 
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projecten, met uitzondering van bedragen die (conform bijlage 2) beschikbaar 
worden gesteld voor: 
3.Onontkoombare uitgaven ad € 627.000; 
4. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad € 2.197.000. 
5. De 5de begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
6. De bestemmingsreserves GO-gelden en Cofinanciering EU 2007-2013 op te 
heffen, omdat daarvan de bestedingsdoelen zijn komen te vervallen. 
7. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2017 en de bestuurlijke reactie 
daarop. 

Toezegging De commissaris zegt toe dat de Staten met een mededeling worden geïnformeerd 
over de reactietermijn op schriftelijke vragen en de ambitie daaromtrent. 

Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat in 2019 de bredere analyse op de nota risico's 
en reserves, waar de PW om vraagt, wordt gemaakt. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
Stemverklaringen -

Motie 1 PW-Formatie griffie 
Besluit Ingetrokken 

Motie 2 PW- Formatie griffie 
Dictum Verzoeken de Staten: 

1. opdracht te geven tot een analyse van de formatie van de griffie gerelateerd 
aan de ambities en wensen van de Staten (al dan niet door tussenkomst van de 
werkgeverscommissie) 
2. bij de Zomernota 2018 -aan de hand van genoemd visiedocument- of 
mogelijke uitbreiding van de griffie nog in 2018 aan de orde is. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Aangenomen met algehele stemmen 

c. Gezamenlijke aanbesteding Openbaar Vervoer: definitieve Nota van 
Uitgangspunten 

Dictum 1 .De voorliggende Nota van Uitgangspunten voor de komende aanbesteding van 
het openbaar vervoer in Flevoland, Gelderland en Overijssel vast te stellen met 
als aanvulling om het stadsvervoer Lelystad met ingang van 1-1-2022 toe te 
voegen aan de nieuwe concessie IJssel-Vecht. 
2. Kennis te nemen van de concept bestuursovereenkomst aangaande de 
samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel bij de aanbesteding 
en het beheer van het openbaar vervoer. 

Toezegging -
Amendement A 50PLUS - toevoegen beslispunt 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 1 stem voor en 38 stemmen tegen 

Stemming Statenvoorstel 
Aantal aanwezig 39 
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Besluit Aangenomen met algehele stemmen. 
Stemverklaringen -

Motie 3 50PLUS-Huidge budget is plafond 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 30 stemmen tegen 

Motie 4 50PLUS-Adviesrol gemeenten 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 1 stem voor en 38 stemmen tegen 

Motie 5 GroenLinks 
Dictum Dragen het college op: 

Als aanvullend uitgangspunt onder het hoofdstuk duurzaamheid de wens uit te 
spreken dat de nieuwe bussen in het huidige concessiegebied IJsselmond met 
ingang van de nieuwe concessie zero-emissie moeten zijn; 
Aanvullend te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om versneld alle bussen 
in het voormalig concessiegebied IJsselmond met ingang van de nieuwe 
concessie zero-emissie te maken en de gevolgen hiervan voor de OV 
dekkingsgraad en financiële consequenties in kaart te brengen en het college te 
verzoeken op basis hiervan diverse scenario's aan PS voor te leggen bij de 
vaststelling van het PvE. 

Toezegging -
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen , 

10. Benoemingen en afscheid 
Toelating en beëdiging lid van Provinciale Staten en burgerlid 

Dictum 1. Mw. A. Laurense (GroenLinks) te benoemen als vertegenwoordiger van 
Provinciale Staten in de vacature van mw. J. Staalman; 
2. Dhr B. de Reus te benoemen als burgerlid vanaf 30 mei 2018; 
3. Uw eerdere besluit van 10 april 2018 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de GroenLinks te 
doen luiden: de heer B. de Reus. 

Advies commissie 
geloofsbrieven 

De commissie adviseert positief over de toelating. 

Besluit Aangenomen bij acclamatie. 

Benoeming lid van Gedeputeerde Staten 
Dictum 1 .De volgende persoon te benoemen tot gedeputeerde van de provincie 

Flevoland per 30 mei 2018: de heer J. de Reus (1 fte). 
2.Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering 
van het gestelde onder 1 de nodige nadere rechtspositionele besluiten te 
nemen. 

Advies commissie De unanieme conclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid kandidaat 
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benoembaarheid 
gedeputeerde 

gedeputeerde is, dat geen feiten/omstandigheden naar voren zijn gekomen die 
een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde 
kandidaat als gedeputeerde van de provincie Flevoland. 
Zij acht de kandidaat benoembaar voor de functie van gedeputeerde en stelt 
voor dat Provinciale Staten het Statenvoorstel benoeming gedeputeerde in 
behandeling nemen. 

Toezeggingen -
Aantal aanwezig 39 

Amendement B PW - Vier GS leden is genoeg 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen -
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 26 stemmen tegen 

Besluit voorstel Over het Statenvoorstel als geheel (het overgaan tot het benoemen van een 
vijfde gedeputeerde) is eerst bij handopsteken gestemd. Dat voorstel is 
aangenomen, met 26 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Over de benoeming 
van de voorgedragen kandidaat is schriftelijk gestemd. De voor benoeming 
voorgedragen persoon, de heer J. De Reus, is hierbij bij meerderheid benoemd. 
Hierna heeft betrokkene in handen van de voorzitter de verklaring en belofte 
afgelegd. 

Stemverklaringen -
Afscheid mevrouw Judith Staalman en de heer Jaap Lodders 
Hierna heeft de vergadering afscheid genomen van mevrouw Judith Staalman en de heer Jaap 
Lodders. 

11.Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 
Statengritfier, , y < ^ Voorzitter, 

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 25 yî n Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 
(in te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Formatie Griffie 

Agendapunt: 9b 

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2017 

Nummer Statenvoorstel: 2215531 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 30 mei 2018 

Overwegende dat: 

mogelijk bij de komende Perspectiefnd'ta een voorstel dan wel amendement wordt 
ingediend inzake structurele formatj/uitbreiding van de griffie 
de werkgeverscommissie in de Integrale commissiebehandeling van de Perspectiefnota 
heeft aangegeven dat zij reeds aapl de griffie heeft gevraagd een visiedocument hierover op 
te stellen / 
een aantal Statenleden hierbij hebben aangegeven het tevens wenselijk te vinden dat 
aanvullend hierop een (onafhankelijke) analyse plaatsvindt van de omvang van de griffie 
i.r.t. de wensen en ambities van de Staten 

Verzoeken de Staten 

1. opdracht te geven tot een analyse van de formatie van de griffie gerelateerd aan de 
ambities en wensen van de Staten (al dan niet door tussenkomst van de van 

ie) we rkgeve rscom m iss 
2. nu al uit te spreken dèt, vooruitlopend op de Zomernota 2018, de middelen welke heden 

bij vaststelling van het statenbesluit fractiereserves 2017- aan de algemene reserve zijn 
toebedeeld, deels te herbestemmen voor incidentele formatie-uitbreiding van Ifte ten 
behoeve van het tijdelijk voorzien in de functie senior statenadviseur/commissiegriffier 
bestuur per 1 september 2018 tot 1 januari 2019. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan, PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

o n 

/ 

Ml / 

/ 

/ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ CtntwnMfrf t 

/ 
Christenunie 

/ 
^ PARTIJ VAN D£ ARBEID 

/ 

/ 
/ ^ P a r t i j voor 

de Dieren 
/ 

/ 

ö) 

/ 

Stemverhouding / 
Totaal / 

Voor Tegen Stemverhouding / 
Totaal / 
VVD / 
CDA / 
SP / 
D66 / 
SOPLUS / 
P W / 
SGP / 
Christenunie / 
PvdA / 
Groenlink/ 
PvdD / 
Senior^-i-Flevoland 

/ 
De,rnotie is: Aangenomen Verworpen 

/ 

Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffier, Voorzitter, 
A. Kost L. Verbeek 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 
(In te vullen door dVgrtffier) 

Onderwerp: Formatie Griffie 

Agendapunt: 9b 

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2017 

Nummer Statenvoorstel: 2215531 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 30 mei 2018 

Overwegende dat: 

mogelijk bij de komende Perspectiefnota een voorstel dan wel amendement wordt 
ingediend inzake structurele formatieuitbreiding van de griffie 
de werkgeverscommissie in de Integrale commissiebehandeling van de Perspectiefnota 
heeft aangegeven dat zij reeds aan de griffie heeft gevraagd een visiedocument hierover op 
te stellen 
een aantal Statenleden hierbij hebben aangegeven het tevens wenselijk te vinden dat 
aanvullend hierop een (onafhankelijke) analyse plaatsvindt van de omvang van de griffie 
i.r.t. de wensen en ambities van de Staten 

Verzoeken de Staten 

1. opdracht te geven tot een analyse van de formatie van de griffie gerelateerd aan de 
ambities en wensen van de Staten (al dan niet door tussenkomst van de 
werkgeverscommissie) 

2. bij Zomernota 2018, te bepalen -aan de hand van genoemd visiedocument- of mogelijke 
uitbreiding van de griffie nog in 2018 aan de orde is 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan, P 

np mnt ip wnr i i t nnrlpr<;t'Pi inH rinnr* 



SP. 
D6e 

501 
IJUHl 

vmij voo> OE vaqniD 

Christenunie 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

Pani]voor 
do Dieren 

4 
Stemverhouding Voor Tegen 
Totaal 0 
VVD 
CDA — 
SP ö s 
D66 If 1 — 
SOPtUS 1 t 

1. 
P W / é 
SGP '7 -
Christenunie -
PvdA j j . 2 
GroenLinks ^ 2 
PvdD 2 
Senioren+Flevoland 1 1 

De motie is: ^—Aarïgenomen 

kldus besloten in de openbare iveraaderiPBT/an Provinciale Staten van 3 m i ) 2 o i ^ 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

(In te vullen door de^ i^ ' fc ' ) 

Onderwerp: Huidige budget is plafond 

Agendapunt: 9c 

Onderwerp Statenvoorstel: Nota van uitgangspunten Openbaar Vervoer 

Nummer Statenvoorstel: 2230486 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 30 mei 2018 

Constaterende dat: 
De voordelen van Flevoland aanmerkelijk groter zijn wanneer ook het stadsvervoer Lelystad aan de nieuwe 
concessie IJssel-Vecht wordt toegevoegd; 
in exploitatie en beheer winst te behalen is; 
door deze efficientievoordelen het mogelijk is om voor het beschikbare budget meer vervoer te realiseren dan 
zonder die voordelen 

Overwegende dat: 

Door deze efficientievoordelen het mogelijk is om het plafond van het financiële budget op het huidige niveau 
vast te stellen 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 
Het huidige jaarlijkse budget voor de concessie IJsselmond (netto bedrag € 7,15 min., prijspeil 2018) en de 
jaarlijkse bijdrage aan de gemeente Lelystad voor het stadsvervoer (€2,4 min., prijspeil 2018) als plafond voor 
de inschrijvende partijen als uitgangspunt te hanteren 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iatiefnemer: Wout jansen (SOPLUS) 

Handtekening init iatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

I S 

PASllJ l'OCIÏ VBIJHi lD 

^^^^^^^^ ia^omtss^ 

Christenunie 

^ PARTIJ V A N D Ë AtcsEiO 

fSjïiC»OÈ«S..ifW 

/ ^ P a r t i j voor 
de Dieren 

1 

Stemverhouding 
Totaal 3 c) 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 3 c) 

WD é / 
CDA ^ 
SP 4; 
D66 A 
SOPLUS 7 1 
P W / L — 
SGP 2 .— 
Christenunie 3 3 
PvdA 9 — 
GroenLinks p — 2 i 
PvdD 2 — 
Senioren-HFlevoland / — 1 

De motie is: Aangenomen • Verworpen ^ 

Aldus beslotei 
StatengriffijT, 
A. Kost 

rgaderine van Provinciale Staten van 3o rr\£^ 
Voorzitter, 
L. Verbeek 
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 
(In te vullen door degritlier) 

Onderwerp: Nota van uitgangspunten openbaar vervoer 

Agendapunt: 9c 

Onderwerp Statenvoorstel: Adviesrol gemeenten 

Nummer Statenvoorstel: 2230486 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: woensdag 30 mei 2018 

Constaterende dat: 
De voordelen voor Flevoland aanmerkelijk groter zijn wanneer ook het stadsvervoer Lelystad aan de nieuwe 
concessie IJssel-Vecht wordt toegevoegd; 
In exploitatie en beheer winst te behalen is; 
De concessie Lelystad verreweg de kleinste in Nederland is en kent dus relatief veel overhead en beheerkosten 
Door deze efficientievoordelen is het mogelijk om voor het beschikbare budget meer vervoer te realiseren dan 
zonder die voordelen. 

Overwegende dat: 

het van belang is dat een goede samenhang met het gemeentelijke mobiliteitsbeleid en met de wijze waarop 
de gemeenten hun rol als wegbeheerder invult; 

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

het college van B&W Lelystad een zwaarwegende adviesrol te geven en de colleges van BStW van de andere 
vijf gemeenten in Flevoland een adviesrol te geven bij het vaststellen van het programma van eisen voor de 
aanbesteding en de goedkeuring van de jaarlijkse vervoerplannen en het tweede ontwikkelplan halverwege de 
concessieperiode. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Wout Jansen (SOPLUS) / 

Handtekening init iatiefnemer: 

/ 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

d r » 

501 

PAKTII VOCfl Dt VKIJHt lD 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 GerafHTiNcnIi 

ChristenUrgle 

PARTIJ V A N DE A R B E I D 

fdTiXOROEMUNKS 

^ ^ j k Partij voor 
y de Dieren 

1 .Senioren* F l e v o l n l 

Stemverhouding 
Totaal 3fj 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 3fj / 
VVD — 

CDA 5 — 

SP 5 
D66 ^ — 

SOPLUS y 
PVV ^ .— 1 SGP Z — 2 
Christenunie ^ — 

PvdA 2 — 

GroenLinks 
PvdD 2 — 2. 
Senioren-i-Flevoland / j 

De motie is: Aangenomen • Verworpen ^ 

Aldus beslote: 
Statengriffi 
A. Kost 

vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek / 

3o Xoi^ 



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

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 

(in te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Versnelling transitie zero-emissie openbaar vervoer 

Agendapunt: 9c 

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Nota van Uitgangspunten aanbesteding openbaarvervoer OV-Oost 

Nummer Statenvoorstel: 2230486 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 

Constaterende dat: 
. conventionele bussen veel C02 en fi jn stof uitstoten 
. inzet van zero-emissie bussen technisch goed mogelijk is 
. toepassing op steeds grotere schaal plaats vindt: GVB Amsterdam 31 elektrische bussen heeft aanbesteed 
met een optie op nog eens 69; Keolis in Almere met 7 elektrische bussen rijdt 

volgens de Nota van Uitgangspunten 
. duurzaamheid van het aan te besteden OV een leidende factor is 
. de provincies gebonden zijn aan het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer 
. dat alle bussen m.i.v. 1-1-2030 Zero-emissie moeten zijn 
. dat alle nieuwe bussen m.i.v. 1-1-2025 Zero-emissie moeten zijn 
. een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de concessies ook aspecten van wijze van energie 
opwekking, energieverbruik en gebruik schadelijke stoffen behelst 

Overwegende dat: 

. het Flevolandse deel van de concessie IJssel-Vecht pas in gaat na afloop van de huidige concessie IJsselmond 
(in december 2023) 
. dit 1 jaar is voor de ingang van de eis dat alle nieuwe bussen Zero-emissie moeten zijn 
. conventionele bussen ook tussen 2024 en 2030 C02 en f i jn stof zullen uitstoten 
. we niet tot 2030 met vervuilende bussen opgescheept willen zitten 
. de huidige stand van de techniek en de verwachtte snelle ontwikkelingen in de komende 5 jaar een 
versnelling van de transitie mogelijk maakt 
. een versnelde transitie bijdraagt aan de energieopgave van de provincie 
. provincie Flevoland, als groene provincie, een voorbeeld functie heeft 

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

Als aanvullend uitgangspunt onder het hoofdstuk duurzaamheid de\»ilif\S \ u \ \ l %9^da t de nieuwe bussen 
in het huidige concessiegebied IJsselmond met ingang van de nieuwe concessie zero-emmissie moeten zijn; 

Aanvullend te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om versneld alle bussen in het voormalig 
concessiegebied Ijsselmond met ingang van de nieuwe concessie zero-emmissie te maken en de gevolgen 
hiervan voor de OV dekkingsgraad en financiële consequenties in kaart te brengen en het college te verzoeken 
op basis hiervan diverse scenario's aan PS voor te leggen bij de vaststelling van het PvE. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam init iat iefnemer : J. Staalman (GroenLinks) T. Smetsers (D66), E. Boshuijzen (Sen+Fl), .P. Pels (PvdA), 
L. Vestering (PvdD) ^ ^ C ^ ^ ) ] " ^ 9 ^ 0 ^ d ( S C ^ ? ) ( J U V J 2 \ \ 5 W \ O C . . ^ ( S l ) 



De motie wordt ondersteund door: 

PARTIJ 

SP. 

P W I | V O O t D C m i H I l D 

Christenunie 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

O Partij voor 
de Dieren 

NAAM ONDERTEKENAAR 

V , ^ '3> 

> ^ g - i 

z luiI Miivkc 

HANDTEKENING 

Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
CDA 
SP 
D66 
SOPLUS •4 
P W 
SGP J2-
Christenunie _5. 
PvdA 
GroenLinks 
PvdD 
Senioren+Flevoland 

De motie is: 

Voor 

3 ^ 

i 

Aangenomen 

Tegen 

Verworpen • 

Aldus besloten in 

Statengriffier, 

A. Kost 

vergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 

SIP 2JÓI S 



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

AMENDEIVIENT 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement 
(In te vullen door de 

Onderwerp: 

; griffier)X / 

Nota van Uitgangspunten aanbesteding openbaar vervoer 

Agendapunt: 9c 

Onderwerp Statenvoorstel: Toevoegen beslispunt 

Nummer Statenvoorstel: 2230486 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op Woensdag 30 mei 2018 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) te laten vervallen 

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

la: 'te bevorderen dat de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde als één perceel binnen de gezamenlijke 
aanbesteding wordt opgenomen mits dat synergievoordelen heeft.' 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: W Jansen (50PLUS) 

Handtekening init iatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

501 

PUTIJ VOOR 0[ VKIJHItD 

Christenunie 

^ PARTIJ V A N DE A R B E I D 

/ ( O ^ OnOENUNKS 
riM LM nt lOBOssr 

Partij voor 
X g ^ j f de Dieren 

A 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal / 
WD 
CDA 
SP — , 

D66 
SOPLUS / ( 
PVV / — 

SGP ? ? 
Christenunie .— 3 
PvdA — 

GroenLinks -

PvdD 2 — 

Senioren-i-Flevoland / / 

Het amendement is: Aangenomen • Verworpen ^ 

Aldus besloten 
Statengriffier 
A. Kost 

ergadering van Provinciale Staten van 
Voorzitter, 
L. Verbeek 

26/^ 



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

AMENDEMENl 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr. 
(In te vullen door de griffie 

Onderwerp: 4 gedeputeerden is meer dan genoeg. 

Agendapunt: 11 

Onderwerp Statenvoorstel: Benoemingen en afscheid 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 30 mei 2018 

Wijzigen ontwerpbesluit 

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

• Beslispunt(en) X te laten vervallen 

Beslispunten 1 en 2. 

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

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: CA. Jansen (PW 

Handtekening initiatiefnemer: 



Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

w 
SP® 

501 
ussm 

Christenunie 

PARTIJ VAN OE ARBEID 

PBrtij voor 
de Dieran 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD -^^ 
CDA — 
SP 5 
D66 ^ — 
SOPLUS ƒ — 1 
PW ^ 
SGP 2 
Christenunie ^ — 3 
PvdA Z — Z 
GroenLinks p — 
PvdD ^ •2. — 
Senioren-HPIevoland / 

•— 
/ 

Het amendement is: Aangenomen CVerworpen 

Aldus besloten f̂ri de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
Statengriffie/' ^ Voorzitter, 
A. Kost / / / / X I L. Verbeek 

^0 rru^' ZÓL8 


