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Registratienummer:
2258296

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 20 juni 2018

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: Mevrouw A. Kost
W D : mevrouw M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer
A. Gijsberts (vanaf 16.55 uur), de heer Ph. ten Napel, de heer E.F. Plate 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 (vanaf 16.16 uur), mevrouw C J .
Schotman, de heer W.R. Bouma (vanaf 16.46 uur), de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP:
mevrouw S. Verbeek (tot 21.11 uur), mevrouw C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de
heer W.F. Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij (vanaf 16.21 uur). D66: mevrouw M.E.G.
Papma, mevrouw S. Rotscheid en de heer T. Smetsers. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de heer W. de
Jager en de heer P.T.J. Pels (vanaf 19.00 uur). Christenunie: mevrouw A.T. Strating-Baas, de heer
J. van Dijk en de heer L. Ferdinand. 50PLUS: de heer W. Jansen. GroenLinks: mevrouw A.A.
Laurense en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd (vanaf 15.45 uur) en de heer J.N. Simonse.
PvdD: 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 M.A. Rijsberman (D66, vanaf 15.37 uur), de heer H.J.
Hofstra (CU), de J.A. heer Fackeidey (PvdA) en de heer J. de Reus (WD).
Afwezig met kennisgeving

de heer P.M.S. Vermeulen (D66) en mevrouw M.C. Bax (PvdD)
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.

2. Vaststellen agenda
Mededelingen
Bij de mededelingen wordt een voorstel tot bekrachtigen geheimhouding gedaan.
Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje. Daarmee kan dit
agendapunt vervallen.
Benoemingen
Bij het agendapunt benoemingen zal De heer Ten Napel bij acclamatie worden
benoemd.
Agendapunt 9 b: voorstel afgevoerd
Op verzoek van gedeputeerde Fackeidey is agendapunt 9b, de 'Zevende wijziging
van de Verordening Fysieke Leefomgeving' definitief van de agenda gehaald. Dit
omdat de noodzaak voor het aanpassen van de verordening niet langer bestaat.
Agendapunt 9 c: verplaatst naar PS 11 & 18 juli
Op verzoek van gedeputeerde Fackeidey wordt de agendering van agendapunt
9c, de 'Onteigening Windpark Zeewolde' uitgesteld naar een volgende
vergadering. Dit heeft juridische redenen.

PROVINCIE

FLEVOLAND

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

2
Agendapunten 9 d en 9 e: hamerstuk
De volgende agendapunten worden Hamerstuk naar aanleiding van de laatste
commissies en derhalve verplaatst naar agendapunt 8:
8 a De zienswijze ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands
Archief;
8 b De startnotitie 'Krachtige samenleving'(Omgevingsvisie derde fase).
Moties vreemd
De fracties PvdA en PvdD dienen een motie vreemd in met het onderwerp:
'Aansluiten bij de Statiegeldalliantie'
De motie wordt behandeld bij agendapunt 10.
3. Mededelingen

Bekrachtigen geheimhouding op twee bijlages behorend bij het Statenvoorstel
'Medefinanciering aanleg glasvezel oostelijk en zuidelijk Flevoland'.
Het Statenvoorstel zit in de bundel van de commissie Duurzaamheid van 27 juni
2018. PS is hier onlangs over geïnformeerd.
De heer Rijsberman licht de geheimhouding op de stukken toe. Deze is opgelegd
in verband met financiële belangen. De gedeputeerde hoopt via geheimhouding
een concurrerende prijsvorming te kunnen nastreven.
De geheimhouding wordt bekrachtigd.
Mededeling Statenacademie
De voorzitter attendeert de vergadering op een Statenacademie die gepland
staat op maandag 2 juli, over de Omgevingsvisie en Opgavegericht werken.
Mededeling Europa Forum
De voorzitter attendeert de vergadering op het Europa Forum over cohesiebeleid
op 26 juni in het Provinciehuis.

4. Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld
5. Benoemingen
1. Dhr. Ph. ten Napel (WD) te benoemen als vertegenwoordiger van Provinciale
Dictum
Staten in de vacature van de heer J. de Reus;
2. Uw eerdere besluit van 30 mei 2018 tot samenstelling van de Statencommissie
Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de VVD te doen luiden: mevrouw J.J.
Klijnstra en de heren E.F. Plate en Th.J.G. Vulink;
3. Uw eerdere besluit van 30 mei 2018 tot samenstelling van de Statencommissie
Economie te wijzigen en voor de fractie van de WD te doen luiden: mevrouw
M.E.H. Broen, de heer Th. J.G. Vulink en de heer A. Gijsberts
4. Uw eerdere besluit van 30 mei 2018 tot samenstelling van de Statencommissie
Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie van de VVD te doen luiden:
mevrouw M. Smeels en de heren E.F. Plate en Th.J.G. Vulink;
De commissie adviseert positief over de toelating.
Advies
commissie
geloofsbrieven
Aangenomen bij acclamatie
Besluit
De heer Jan de Reus ontvangt een Koninklijke onderscheiding en wordt benoemd
Koninklijke
tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Onderscheiding
6. Vaststellen Lijst van Ingekorhen Stukken yan 20 juni 2018
Besluit
I Conform
^I^~_Z^ZZZZ
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7. Vaststellen besluitenlijst van 30 mei 2018
Conform
Besluit
8. Hamerstukken
0.

Dictum

Besluit
Stemverklaringen
b.
Dictum

Besluit
Stemverklaringen

J
?
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands Archief
1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp programmabegroting 2019-2022
van Het Flevolands Archief;
2. Door middel van bijgevoegde brief Het Flevolands Archief te informeren over
het niet indienen van een zienswijze.
Conform

Krachtige samenleving (OVF derde fase)
1. In te stemmen met de notitie pilottraject Krachtige Samenleving
2. De volgende voorwaarden hierbij vast te stellen:
a. De pilot draagt bij aan het doel van de opgave krachtige samenleving
b. De Flevolander staat centraal
c. Er is sprake van vernieuwing of verbetering
d. Pilot heeft betekenis op lokaal en bovenlokaal niveau
e. Adviezen van externe en deskundige partijen gebruiken
f. Gezamenlijke ontwikkeling van de pilot
3. In te stemmen met vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving
4. Dit op korte termijn nader in te vullen middels:
a. een (bestuurlijk) jaarcongres "de toekomst van Flevoland"
b. de inrichting van een sociaal economische monitor
Conform
WD (voor), PW (tegen)

9. Bespreekstukken
Perspectiefnota 2019-2022
a.
1. De Perspectiefnota 2019-2022 als leidraad te hanteren voor de opstelling van
Dictum
de Programmabegroting 2019
-Gedeputeerde Fackeidey zegt t.a.v. het Tarievenhuis Openbaar Vervoer toe dat
Toezegging
het eventuele besluit tot tariefverhoging van het '2-sterren abonnement' pas
wordt genomen nadat het evaluatierapport Tarievenhuis en betreffende
monitoring in de commissie is besproken.

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
iMptie 2 -V1
Besluit

-Gedeputeerde De Reus zegt toe met een mededeling te komen over het verloop
van het communicatieproces met de omwonenden van de kruising Bloesemlaan Spiekweg, plus alles wat er daar aan maatregelen gebeurt.
38
Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen
PW - Verlaging motörrijtuigéiibelastihg;
Ingetrokken

t

P W - Verlaging motorrijtuigenbelasting
Motie 2 -V2
38
Aantal aanwezig
Stemverklaringen PvdA (tegen), CU (tegen)
Verworpen met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen
Besluit

Motie 3

PW - Geenzonnepaneleh op landbouwgrond

^
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Aantal aanwezig 38
Stemverklaringen SP (tegen), PvdA (tegen)
Verworpen met 9 stemmen voor en 29 stemmen tegen
Besluit
PW - Meetbare doelstellingen
Motie 4
Aantal aanwezig 38
Stemverklaringen PvdA (tegen)
Verworpen met 16 stemmen voor en 22 stemmen tegen
Besluit
PVV - Aanpak overlast waterplanten
Motie 5
Aantal aanwezig 38
Stemverklaringen PvdA (tegen)
Verworpen met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen
Besluit
PW - Laatste Landschapskunstwerk
Motie 6
Aantal aanwezig 38
Stemverklaringen CU (tegen), PvdA (tegen)
Verworpen met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen
Besluit
Motie 7
t
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

PW - Economische vluchtelingen
38
CU (tegen), PvdA (tegen)
Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen

*'

PW - Risico's Floriade
Motie 8
Aantal aanwezig 38
Stemverklaringen PvdA (tegen)
Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen
Besluit
Motie 9
Besluit

SP - Participatie Energietransitie
Ingetrokken

Motie 10
Besluit

PvdD - Eiwittransitie
Ingetrokken

Motie 11
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

CU en CDA - Nationale bijenstrategie
Verzoeken het college:
1. De nationale Bijenstrategie te ondertekenen
2. Samen met andere Flevolands partners te onderzoeken op welke wijzen de
nationale bijenstrategie een onderdeel kan vormen van het reguliere
natuurbeleid en initiatieven hiertoe te stimuleren
3. Provinciale Staten hierover op de daarvoor bestemde P&C momenten te
rapporteren.
38
VVD (voor), CDA (voor)
Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen

Motie 12
Besluit

SGP, GL, SP - Bevorderen wandelroutes Flevoland
Ingetrokken

Motie 13
Besluit
Motie 14

50PLÜS - Egalisatiefond Tarievenhuis Openbaar Vervoer
Ingetrokken
SP - Participatie Energietransitie
51
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Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit
Motie 15
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

Verzoeken het college:
bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten, een paragraaf
op te nemen met een uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van
burgers en bedrijven.
38
WD(voor), CDA (voor), PvdA(voor)
Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen
PvdD - Stimuleren plantaardige eiwittransitie
Verzoeken het college:
In Flevoland te zoeken naar mogelijkheden om de productie en de consumptie
van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren en PS hierover dit jaar
te informeren.
38
WD(voor), CDA (voor), CU (voor), PvdA(voor)
Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen

PW - Verlaging motorrijtuigenbelasting
Motie 16
Aantal aanwezig 38
Stemverklaringen PW (tegen), CU (tegen), PvdA (voor)
Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen
Besluit
10. Mötie(s) vreemd aan dé orde van de dag
ff "
^
PvdA
en
PvdD
Aansluiten
bij
de
statiegeldalliantie
Motie 1
Verzoeken het college:
Dictum
Namens de Provincie Flevoland steun uit te spreken voor de statiegeldalliantie
door zich hierbij aan te sluiten
Toezegging
Aantal aanwezig 38
Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Besluit
Stemverklaringen 11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.32 uur.
Vastgesteld m/de vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier/

If I
U

Voorzitter,

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

nr.: O

Q25qiU6'

(In te vullen door de griffier)
Onderwerp: Aansluiten bij de Statiegeldalliantie

Agendapunt: 10
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 20 juni 2018
Constaterende dat:
•
PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zv^erfafval en dit een bedreiging vormt voor het milieu,
dieren en mensen, niet alleen in Flevoland, maar landelijk en zelfs wereldwrijd;
•
Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine
flesjes en blikjes' aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve
en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval;
•
De uitbreiding van de invoering van statiegeld desondanks voor kleine plastic flessen opnieuw met 3 jaar is
uitgesteld;
•
op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart, waarin o.a.
consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven, burgerinitiatieven en overheden uit Nederland en
België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun
regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren;
Overv/egende dat:
•
statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe "de vervuiler betaalt" door ingeleverd afval geen geld te
laten kosten, en zwerfafval wel;
•
landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes,
met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd;
•
meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken
en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder C02 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrandt;
•
via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst
gerecycled kan worden;
•
op 27 november 2017 de Statiegeldalliantie is gelanceerd, welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes
nastreeft;
•
de provincie Flevoland zich, net als bijna 200 gemeenten en de provincies Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Holland,
Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en
daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer;
Verzoeken het college:
•

namens de provincie Revoland steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Peter Pels, Partij van de Arbeid en Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

w
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ü

Christenunie
^

PARTI; VAN t>t ARBEJD

Q Z ' J . Psrtij voor
V > y de Dierm
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Stemverhouding
Totaal
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1 ^
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SP
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/
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^
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^
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^

GroenLinks

^

PvdD

/

Senioren+Flevoland
De motie is:

)

T
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5

/

-

3

~
—

/

—

/

—
^[ïangenomerT"^

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

•''^'^

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen
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Motie
ie nr.:

^ " ^ ^

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Verlaging motorrijtuigenbelasting

Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2018 - 2022/
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:
20 juni

Constaterende dat:
- Er vele miljoenen op de plank blijven tfggen bij de provincie Flevoland;
- de belastingbetaler recht heeft op te/uggave- of doelmatige besteding van haar belastinggeld.
Overwegende dat:
- Er blijkbaar taken onuitgevoerd b^fjven en dit college met een overschot van miljoenen b l i j f t
zitten;
- de W D zegt dat zij tegen een \«rhog1ng is van de motorrijtuigenbelasting,
•

Verzoeken het college

/

X/Dragen het college op /

•

Spreken uit

- De belastingbetaler tegemogt t e komen door de jaarlijkse indexatie achterwegen te laten voor
deze periode;
- in plaats daarvan de moto/rijtuigenbelasting te verlagen met 1 eurocent,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam )nitiatiefnemer:/l. Joosse, P W

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING/

w
CD
or 9

^^^^^^^^^^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fi«re!(Bm*>s4t

Christenunie
^

PARTIJ V A N DE A K B E I D

/ ^ P a r t i j voor
de Dieren

Voor

Stemverhouding
Totaal

/

Tegen

VVD
CDA
SP
D66
50PLUS
PW
SGP
Christenunie

PvdA

1

GroenLinks

/

PvdD

/

Senioren+Flevoland

/

De motie is:

/

Aangenomen

Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

/
/

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Verlaging motorrijtuigenbelasting
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
20 juni ; ^ i ? / y 5
Constaterende dat:
- Er vele miljoenen op de plank blijven liggen bij de provincie Flevoland;
- de belastingbetaler recht heeft op teruggave- of doelmatige besteding van haar belastinggeld.
Overwegende dat:
- Er blijkbaar taken onuitgevoerd blijven en dit college met een overschot van miljoenen blijft
zitten;
- de WD zegt dat zij tegen een verhoging is van de motorrijtuigenbelasting,
• Verzoeken het college / X Dragen het college op / • Spreken uit
- De belastingbetaler tegemoet te komen door de jaarlijkse indexatie achterv/egen te laten voor
deze periode;
>^
- in plaats daarvan de motorrijtuigenbelasting te verlagen met 1 opcent.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: I. Joosse, PW
Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

B H

SP.
501
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^
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^
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3
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/
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A
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2
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//
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—
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—
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3
3
2

^

PvdA

3

GroenLinks
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J

Senioren+Flevoland

/

—
-

1

1
Aangenomen

De motie is:

Udus besloten^ de openbargA<ergadering van Provinciale Staten van
Statengriffjér,/
A. Kost /

/

/
/

Voorzitter,
L. Verbeef

/"^rworpen

20J^'

)
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de grïfTïér)

Onderwerp: Geen zonnepanelen op landbouwgrond in Flevoland maar op gemeentelijk vastgoed
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering
in
vergadering bijeen op:
20 juni
ZO/P
Constaterende dat:
- Er blijkbaar een meerderheid is in Provinciale Staten die zonnepanelenparken op landbouwgrond
in Flevoland wil realiseren;
- er voldoende gemeentelijk vastgoed is waarop zonnepanelen kunnen worden gerealiseerd.
Overwegende dat:
- Het slimmer is om eerst alle mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijk
vastgoed te onderzoeken;
- er hierdoor vooralsnog geen reden Is om landbouwgrond in Flevoland op te offeren voor
zonnepanelen,
• Verzoeken het college / X Dragen het college op / • Spreken u1t
- Geen overhaast besluit te nemen over het opofferen van kostbare landbouwgrond voor
zonnepanel;
- in overleg te treden met de Flevolandse gemeenten om de mogelijkheden te bespreken,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: CA. Jansen, P'
Handtekening initiatiefnemer:

/

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

HANDTEKENING
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w
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M
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/
/

1
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Aangenomen

De motie is:

Udus beslotejfi in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengri^e'r,

/ / ' ^

Voorzitter,
L. Verbeek,

/Verworpen
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
^°tie nr.:

OafEa

(In te vullen door de gTlfftgr)

l S 5

"—^

Onderwerp: Meetbare doelstellingen om de controlerende rol van Provinciale Staten te versterken
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergaderine bijeen op:
20 juni
Constaterende dat:
- Er in de afgelopen periode meerdere momenten zijn geweest waar bij de evaluatie van beleid is
geconstateerd dat er geen meetbare doelstellingen waren meegegeven;
- hierdoor de controlerende taak van Provinciale Staten moeilijk was uit te voeren.
Overwegende dat:
- Het essentieel is dat Provinciale Staten haar controlerende rol goed kan uitvoeren aangezien we
hier spreken over belastinggeld van onze Inwoners;
- er duidelijk behoefte is aan goed meetbare doelstellingen vooraf om beleid te controleren,
•

Verzoeken het college

/ X Dragen het college op /

•

Spreken uit

- Vanaf nu bij voorstellen die later moeten worden geëvalueerd vooraf meetbare doelstellingen te
vragen aan Provinciale Staten;
- of zelf bij een voorstel met suggesties hiertoe te komen,
en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: CA. Jansen,
Handtekening initiatiefnemer:
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Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffi^,/
A. Kost /
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L. Verbeek,
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de gHfïïe

Onderwerp: Aanpak overlast waterplanten

Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
20 juni X Ö / r
Constaterende dat:
- Door waterrecreanten overlast wordt ervaren van waterplanten;
- er al jaren naar een langdurige oplossing wordt gezocht voor de in overvloed aanwezige
waterplanten.
Overwegende dat:
- De waterplantenoverlast al jaren een doorn in het oog is van vele recreanten en dit negatief
werkt op het toerisme In Flevoland;
- hierdoor Flevoland veel inkomsten misloopt die te maken hebben met deze vorm van recreatie,
• Verzoeken het college / X Dragen het college op / • Spreken uit
- de Staten rond de zomer 2018 te informeren met een passende, blijvende aanpak om de overlast
van waterplanten tot een minimum te beperken.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: I. Joosse, PW
Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Laatste landschapskunstwerk
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
20 juni %^OlP
Constaterende dat:
- Er een 8ste landschapskunstwerk gerealiseerd wordt in Dronten voor meer dan €700.000,-;
- alle gemeenten nu voorzien zijn van tenminste één landschapskunstwerk.
Overwegende dat:
- De Flevolanders meer dan genoeg landschapskunst om zich heen hebben gekregen;
- er meer dan genoeg van hun belastinggeld Is uitgegeven aan landschapskunst,
• Verzoeken het college / X Dragen het college op / • Spreken uit
- Geen plannen te maken en geen geld meer te steken in het ontwikkelen van een volgend
landschapskunstwerk,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: I. Joosse, PW
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door de grifher)

Onderwerp: Economische vluchtelingen

Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering büeen op:
20 juni
'Zo/r
Constaterende dat:
- Er sprake is van tienduizenden vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen;
- er niet altijd voor iedereen duidelijk is wat de motieven zijn van deze vluchtelingen;
- Een groot deel van deze vluchtelingen (jonge) mannen zijn;
- Flevoland in het kader van het Interbestuurlijke programma (IBP) er een taak bij heeft In de vorm
van punt 6. 'Nederland en migrant, goed voorbereid'.
Overwegende dat:
- Er duidelijk moet zijn wat Flevoland gaat doen met de miljoenen die gekoppeld zijn aan het IBP
in relatie tot migranten;
- het toch niet zo kan zijn dat er tienduizenden Flevolanders zonder baan zitten die worden
achtergesteld ten opzicht van migranten;
- het duidelijk moet zijn met welke reden migranten naar Nederland zijn gekomen en of / wanneer
ze de intentie hebben om terug te keren,

• Verzoeken het college / X Dragen het college op / • Spreken uit
- Informatie op te vragen van de Flevolandse gemeenten over de intenties van migranten zoals
hierboven genoemd;
- Provinciale Staten hierover middels een agendering te informeren voor 1 oktober 2018;
- te wachten met beleid rondom dit punt uit het IBP totdat Provinciale Staten zich hierover hebben
uitgesproken,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: CA. Jansen,
Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25^ai^Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie
(In te vullen door de grtfflér)

Onderwerp: Risico's Floriade

Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2018 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:
20 juni

Constaterende dat:
- Er sprake is van toenemende risico's met betrekking t o t de Floriade;
- recentelijk de Almeerse wethouder die verantwoordelijk is voor de Floriade is opgestapt;
- bekend is geworden dat er in 2021 in Quatar ook een grote tuinbouwexpositie zal plaatsvinden.
Overwegende dat:
- Er sprake is van heel veel onzekerheden met betrekking t o t de Floriade;
- de tuinbouwexpositie In Quatar een regelrechte concurrent is voor de Almeerse Floriade;
- de toegezegde miljoenen van de provincie Flevoland w e l doelmatig moeten worden besteed.

• Verzoeken het college / X Dragen het college op / • Spreken uit
- Voorlopig iedere bijdrage aan de Floriade t e bevriezen t o t d a t er meer duidelijkheid is over
bovengenoemde zaken;
- bij onvoldoende zicht op duidelijkheid een voorstel te doen aan Provinciale Staten voor een
andere besteding van de gereserveerde Floriade m i l j o e n e n ,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C A . Jansen, P'

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van
Flevolanc
Motie nr.
(In te vullen door"aegri£rier)

Onderwerp;

Participatie Energietransitie

Agendapunt:

9a

Onderwerp
Statenvoorstel:

Perspectiefhota 2019-2022

Nummer
Statenvoorstel:

2223048

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

20 juni 2018

Constaterende dat:
in het college/akkoord en de omgevingsvisieyis opgenomen dat Flevolanders en Flevolandse
bedrijven moeten kunnen participeren bij
energietransitie
Overwegende dat:
Als voorbeeld in het Windmolenplan inAe NOP een regeling is opgenomen waarin 1,5 % van de
opbrengsten ten goede komt aan bijvoorbeeld lokale projecten in de kernen in de NOP
Verzoeken het
Drag9fe het college
Spreken uit
college /
op /
met een nota te komen, waarin iyuitgewerkt hoe bij alle toekomstige hernieuwbare
energieprojecten,
(bijvoorbeeld projecten van DE^on, voor de toekomstige zonnepanelen op daken en op
bedrijventerreinen en voor mogelijk grondgebonden zonneweides)
deze participatie geborgd enr gerealiseerd gaat worden.

en gaan over tot de ordervan de dag.
Naam
initiatiefnemer:

/ W.F. Mulckhuijse - Socialistische Partij

Handtekening initiatiefnemer:
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Onderwerp: Stimuleren plantaardige eiwittransitie
Agendapunt: 9a perspectiefnota 2018-2022
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 20 juni 2018

Constaterende dat:
•
Nederland niet alleen kwetsbaar is voor de gevolgefi van klimaatverandering, maar door
voedselproductie en -consumptie ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek, waarbij de productie en
consumptie van dierlijke producten een belangprjke plaats inneemt;
•
de productie van dierlijke eiwitten een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de
mllieurulmte dan de productie van plantaardige eiv^tten;
•
volgens zowel de Gezondheidsraad als het/i^lanbureau voor de Leefomgeving en de
V^etenschappelijke Raad voor het Regeru4sbeleid het eten van minder dierlijke producten en meer
groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid;
Overwegende dat:
het onwaarschijnlijk is dat we de Pèrijsdoelen halen zonder een flinke vermindering van de
consumptie van vlees- en melkprpducten;
beduidende besparingen van etrnssies van broeikasgassen kunnen worden behaald met de
vermindering van melk- en vleesconsumptie;
volgens onderzoek het minder consumeren van dierlijke eiwitten noodzakelijk is om de groeiende
wereldbevolking te voorzie/van voedsel;
via plantaardige eiwitten/neer oplossingen gecreëerd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de
toenemende voedselbehoefte in de wereld;
er economische kanseiVliggen op het gebied van innovatie, teelt en verwerking van plantaardig eiv/lt
tot voor consumenter/aantrekkelijke producten en de vraag naar plantaardige eiwitproducten groeit;
Verzoeken het college:

/

T e 2 ü e U . e r s r\o.c«-r r ^ v o ^ e L ^ V - K e d e o o r « ^
in Flevoland de consumptie en productie van dierlijke eiwitten te verminderen en
de productie ei/consumptie van equivalenten van plantaardige oorsprong in de provincie te
stimuleren
cie2e nr><:g£jL^L.V>ecieA
esrv r>of.be ooor te lecQey^

en gaan over tot de/brde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: I
(In te vullen door d t ^ f f l e r )

Onderwerp: Ondertekenen Nationale Bijenstrategie

Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2019-2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 20 juni 2018

Constaterende dat:
1. Op 22 januari j l . meer dan 43 partijen (waaronder 4 provincies) de handen In een hebben geslagen en
gezamenlijk een nationale bijenstrategie hebben ondertekend.
2. Meer dan de helft van de soorten wilde bijen en andere bestuivers in Nederland in hun voortbestaan
bedreigd worden
3. Bijen het leeuwendeel van alle (insecten) bestuiving voor hun rekening nemen en deze bestuiving
noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit, en voor meer
dan 85% van de wilde planten in de natuur.
4. Bestuivers daarmee een belangrijke schakel vormen in de voedselketen
5. De Nationale Bijenstrategie meetbare doelstellingen bevat, die gefaseerd (moeten) worden bereikt.
6. Er in Flevoland al verschillende bij vriendelijke gemeenten zijn.

Overwegende dat:
De mondiale vraag naar voedsel de komende decennia sterk zal toenemen, terwijl er nu al veel wordt
gevraagd van de draagkracht van de aarde. Voedselzekerheid is een toekomstbepalende factor. Zo is
voedselproductie en -consumptie verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de klimaatbelasting en
terwijl de biodiversiteit in onder meer agrarische gebieden sterk afneemt. Bestuivers zijn dan ook onmisbaar
voor een goed functionerend natuurlijk ecosysteem.
X Verzoeken het college
1.
2.
3.

/

•

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

De Nationale Bijenstrategie te ondertekenen.
Samen met andere Flevolandse partners te onderzoeken op welke wijzen de nationale bijenstrategie
een onderdeel kan vormen van het reguliere natuurbeleid en Initiatieven hiertoe te stimuleren.
Provinciale staten hierover op de daarvoor bestemde P6C momenten te rapporteren.

en gaan over tot de orde van de dag.

1 ^ 1 '

Naam initiatiefnemer: Tamara Strating (Christenunie)
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale S t ^ n van Flevoland
Motie nr.
(in te vullen door

bevorderen wandelroutes Flevolanc

Onderwerp:

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Perspectiefnota 2019-2022
Nummer Statenvoorstel:

2223048

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
Constaterende dat:
- uit onderzoek van Wandelnet blijkt dat Flevoland het kleinste aanbod aan bewegwijzerde (lange
afstandsjwandelroutes heeft in vergelijking'met andere provincies;
- wandelen een positief effect heeft op liönaam en geest;
- in Flevoland relatief veel gewandeld wprdt;
- er economische en recreatieve kansei/liggen op dit gebied;
- de enige lange afstandswandelroute/n Flevoland (Pionierspad) sterk verouderd is door achterstallig
onderhoud;
Overwegende dat:
- de provincie meer bezoekers v^l aantrekken, deze langer in de provincie vasthouden en daarmee
bestedingen wil laten toenemeri
- een grotere bekendheid van fievoiand wil genereren als aantrekkelijke unieke bestemming.
- een van de programmalijnen volgens ons beleidsplan het ontwrikkelen van recreatieve routes is.
- aantrekkelijke (lange afstarnds)wandelroutes hieraan invulling geven.
- dit ook meerwaarde heeft voor de opgave "het verhaal van Flevoland"
Verzoeken het collere /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

1. Het college te laten onderzoeken wat het herstel van het Pionierspad kost en hierover een voorstel voor te
leggen aan Provinciaile Staten bij de begrotingsbehandeling 2019;
2. Samen met gerneenten en belanghebbende partijen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het
recreatieve aanbad van (lange afstands)wandelroutes te vergroten en PS hierover begin 2019 te informeren.

en gaan overAot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

J-N. Simonse (SGEJ, S. Miske (Groenlinks), F. Mulckhuijse (SP)

Handtekening initiatiefnemer
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van/rievoland
Motie nr.:
(In te vullen doopdgjriffi

Perspectiefnota

Onderwerp:

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Motie egalisatiefonds tarievenhuis openbaar vervoer
Nummer Statenvoorstel:

2223048

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

woensdag 20 juni 20/l'8

Constaterende dat:
GS heeft besloten om per 1 juli 2018 significanfe tariefsverhogingen in het openbaar toe te passen;
Dat GS anders dan is toegezegd geen daaraaijfvoorafgaand evaluatieonderzoek over 2017 heeft gedaan
Overwegende dat:
Eerst het toegezegde onderzoek plaats r ^ e t vinden, voordat tot tariefsverhoging kan worden toegepast;
Dit onderzoek voor de begrotingsbehanideling door Provinciale Staten in de commissie besproken wordt.
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

1^ De tarieven in het openbaar v&rvoer niet eerder te wijzigen voordat het in 2017 toegezegde
evaluatieonderzoek Tarievenhuisr openbaar vervoer met Provinciale Staten besproken is.
2^ Voor de behandeling van de/begroting 2019 en meerjarenbegroting de resultaten van het
evaluatieonderzoek in de Statencommissie te bespreken

en gaan over tot de ome van de dag.

Naam initiatiefnemer:

W. Jansen (SOPLUS)

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fievoiand
Motie
(In te vullen door degciffier)

Onderwerp:

Participatie Energietransitie

Agendapunt:

9a

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2019-2022
Nummer Statenvoorstel:

2223048

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

20 juni 2018

Constaterende dat:
in het college/akkoord en de omgevingsvisie is opgenomen dat Flevolanders en Flevolandse bedrijven moeten
kunnen participeren bij de energietransitie
Overwegende dat:
hier aan bij het regioplan Wind voor Flevoland een invulling is gegeven

^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten, een paragraaf op te nemen met een
uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

W.F. Mulckhuijse - Socialistische Partij

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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Motie nr.

13

(In te vullen door de>ariffier^

Onderwerp: Stimuleren plantaardige eiwittransitie
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Perspectiefnota 2019 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 20 juni 2018

Constaterende dat:
•
Nederland niet alleen kwetsbaar Is voor de gevolgen van klimaatverandering, maar door
voedselproductie en -consumptie ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek;
•
volgens zowel de Gezondheidsraad als het Planbureau voor de Leefomgeving en de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het eten van minder dierlijke producten en meer
groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid;
Overwegende dat:
•
beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald met duurzame
voeding;
•
via plantaardige eiwitten meer oplossingen gecreëerd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de
toenemende voedselbehoefte In de wereld;
•
er economische kansen liggen op het gebied van Innovatie, teelt en verwerking van plantaardig eiwit
tot voor consumenten aantrekkelijke producten en de vraag naar plantaardige eiwitproducten groeit;
X Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit
•
in Flevoland te zoeken naar mogelijkheden om de productie en consumptie van
plantaardige ea^si^wsnn de provincie te stimuleren en PS hierover dit jaar te informeren
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestenng, PvdD
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Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Perspectiefnota 2019 - 2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 20 juni 2018

Constaterende dat:
•
Nederland niet alleen kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, maar door
voedselproductie en -consumptie ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek, waarbij de productie en
consumptie van dierlijke producten een belangrijke plaats inneemt;
•
de productie van dierlijke eiwitten een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de
milieuruimte dan de productie van plantaardige eiwitten;
•
volgens zowel de Gezondheidsraad als het Planbureau voor de Leefomgeving en de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het eten van minder dierlijke producten en meer
groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid;
Overwegende dat:
•
het onwaarschijnlijk is dat we de Parijsdoelen halen zonder een flinke vermindering van de
consumptie van vlees- en melkproducten;
•
beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald met de
vermindering van melk- en vleesconsumptie;
•
volgens onderzoek het minder consumeren van dierlijke eiwitten noodzakelijk Is om de groeiende
wereldbevolking te voorzien van voedsel;
X Verzoeken het college / • Dragen het college op / • Spreken uit
•
tot doel te stellen in Flevoland de consumptie en productie van dierlijke eiwitten te verminderen en
nieuwbouw en uitbreidingen van intensieve veehouderij in Flevoland tegen te gaan
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening

Leonie Vestering, PvdD

initiatiefnemer:

/

f/

^rirfc^

y

\irry

c\&^\Z^

Tzz^z:^

\eu&r\

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SP.
iD6e
IJHH

VDTi) VOOI Of VRIJHEID

Pirtq

Christenunie
^

PARTIJ VAN DE ARBEID

GROENLINKS

Partij voor
de Dieren

i

>miDrcit*FliHDUnd

Voor

Stemverhouding
Totaal
VVD

t

^

CDA

4

SP

if

Tegen

!ó

sQ

f

—
—

D66
SOPLUS

/

PW

—
•

SGP
Christenunie

2.

PvdA

3

GroenLinks

p

PvdD

1

Senioren-i-Flevoland

/

—
~

2
f
—

Aangenomen

De motie is:

Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffiery
A. Kost

/

/

/

/
1/

I
/

ƒ'

Voorzitter,^
L. Verbeeli

—
—
/
^

^
Verworpen

)

