PROVINCIE
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B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
2307095

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 19 september 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, 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 (vanaf 15:40 uur), 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 J.
Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden en de
heer W.F. Mulckhuijse. D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, de heer T. Smetsers
en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan en de heer W. de Jager. 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 en de
heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax (vanaf 15.47 uur) en mevrouw L. Vestering.
Senioren•^Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen (tot 20.44 uur).
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer H.J. Hofstra (CU), de J.A.
heer Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (WD).
Afwezig met l<ennisgeving

de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw S. Verbeek en de heer H. van
Ravenzwaaij (beiden SP)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Er zijn 37 Statenleden aanwezig.
2. Vaststellen agenda
Mededelingen
Bij de mededelingen worden een aantal voorstellen tot bekrachtigen
geheimhouding gedaan.
Vragenhalfuurtje
De fracrie van de Parrij voor de Dieren heeft aangegeven mondelinge vragen te
willen stellen over het 'Besluit tot afschieten edelherten in de
Oostvaardersplassen'. De vragen worden behandeld bij agendapunt 4.
Agendapunt 8d
Op grond van de bespreking in de commissie Bestuur op 12 september en de
toezegging van de gedeputeerde, is een aangepast Statenvoorstel en een nieuwe
bijlage 04 (brief namens Provinciale Staten aan de Metropoolregio Amsterdam)
aan dit agendapunt toegevoegd op donderdag 13 september.
Moties vreemd
De fracties 50PLUS en PW dienen een morie vreemd in met het onderwerp:
Bijzondere Statenvergadering Oostvaardersplassen
De fracrie PvdD dient een morie vreemd in met het onderwerp:
Onderzoek en monitoring ecologie Oostvaardersplassen voor en na reset.
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De moties worden behandeld bij agendapunt 9.
Besluit

Conform

3. Mededelingen
Bekrachtiging van de geheimhouding op het Statenvoorstel "Financiering
verbreding sluis Kornwerderzand".
Het college heeft geheimhouding op dit voorstel gelegd, dat tevens geagendeerd
staat voor de commissie Economie van 26 september en PS van 17 oktober 2018.
Gedeputeerde Appelman geeft aan dat, hoewel geen wettelijke grond bestaat
voor de geheimhouding het college toch is overgegaan op het opleggen van
geheimhouding op verzoek van het betrokken departement. Het is aan
Provinciale Staten of zij wil instemmen met het verzoek tot het bekrachtigen en
voortduren van deze geheimhouding tot het bestuurlijk overleg op 25 september,
wanneer de Kamer kan worden geïnformeerd.
De geheimhouding wordt bekrachtigd.
Bekrachtiging van de geheimhouding op de 'Mededeling m.b.t. Uitnodiging Regio
Deal Noordelijk Flevoland.
Deze mededeling heeft op de LIS van week 36 gestaan (2290256) en heeft voor
de Statenleden ter inzage gelegen.
Gedeputeerde Appelman geeft aan dat het stuk inmiddels openbaar is.
Daarmee is bekrachtiging van geheimhouding niet langer aan de orde.
Bekrachtiging van de geheimhouding van twee stukken bij het Statenvoorstel
"Start onteigening t.b.v. de realisatie van één saneringslocatie in windpark
Zeewolde".
Het college heeft geheimhouding op een Grondplantekening en een
Onteigeningslijst opgelegd en het staat geagendeerd voor de commissie
Duurzaamheid van 26 september en PS van 17 oktober 2018.
Deze bijlagen liggen voor de Statenleden ter inzage bij de griffie.
Gedeputeerde Fackeldey geeft aan dat de wettelijke grond voor de
geheimhouding is gelegen in de bedrijfsgevoelige informatie.
De geheimhouding wordt bekrachtigd.

Besluit

Mededeling projectendag Almere 2.0
De voorzitter attendeert de vergadering op een projectendag Almere 2.0 op 29
september 2018, over de het Fonds Verstedelijking Almere.
Conform

4. Vragenhalfuurtje
"Besluit tot afschieten edelherten in de Oostvaardersplassen" - PvdD
Onderwerp
Portefeuillehouder Verbeek en Hofstra
Beantwoording
Toezegging
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 19 september 2018
Conform
Besluit
6. Vaststellen besluitenlijst van 11 en 18 juli 2018
Conform
Besluit
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7. Hamerstukken
0.

Dictum

Besluit

ö.
Dictum
Besluit
c.
Dictum

Besluit
d.
Dictum
Stemverklaring
Besluit
e.
Dictum
Besluit

f.

Dictum

Besluit

Statenvoorstel afdoening moties
De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de nummers:
El 2, El 3, El4, als afgedaan te beschouwen en van de lijsten van moties af te
voeren.
Conform
Omgevingsvisie FlevolandStraks - Koersnotitie Circulaire Economie
In te stemmen met de richtinggevende kaders uit de koersnotitie programma
Circulaire Economie
Conform
Deelname Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA
1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om deel te
nemen in de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA.
2. Geen wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken aan Gedeputeerde
Staten.
Conform
Advies statenwerkgroep Scenaristen
De aanbevelingen van de werkgroep Scenaristen over te nemen ter verbetering
van de kwaliteit van beeldvorming tijdens commissievergaderingen.
Tegen: PW
Conform
Zienswijze jaarrekeningresultaat 2017 OFGV
Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming 2017
v/d OFGV.
Conform
Aanpassingen normering waterveiligheid provincie Flevoland
1. De Noordoostpolder te beschermen door het aanwijzen van een regionale
waterkering met een veiligheidsnorm van 1 /30 (1 /jaar).
2. 15 buitendijkse gebieden niet langer te beschermen met een aanwijzing en
normering van de regionale waterkeringen.
3. De ontwerp Zevende wijziging van de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012, waarin bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd,
inclusief bijlagen vast te stellen en ter inzage te leggen
Conform

8. Bespreekstukken
Omsevingsvisie FlevolandStraks - Koersnotitie Landbouw meerdere smaken
a.
1 .In te stemmen met de richringgevende kaders uit de koersnoritie programma
Dictum
Landbouw Meerdere Smaken
Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Statenvoorstel
Stemverklaringen

36
Aangenomen met 36 stemmen voor en 0 stemmen tegen
-

^
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Motie 3
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit 3
b.
Dictum

Toezegging

GroenLinks - Uitwerking programma landbouw meerdere smaken
Verzoeken het college:
De strekking en inhoud van het visiedocument 'Landbouw, natuur en voedsel:
waardevol en verbonden' te betrekken bij de verdere uitwerking van het
programma Landbouw meerdere smaken.
Gedeputeerde Appelman zegt toe zo spoedig mogelijk met de Minister aan tafel
te gaan over de toepassing van de Rijksvisie in Flevoland en waar kansen liggen.
37
PW (tegen), CU (tegen)
Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen
Voorkeursalternatief Windplan Groen
1 .Kennis te nemen van het voorkeursalternatief voor de realisatie van Windplan
Groen
2. In te stemmen met de afwijkingen van het Regioplan Windenergie ten aanzien
van de inzet van extra plaatsingszones en het uitstellen van een deel van de
sanerings- en opschalingsopgave
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe t.a.v. de sanity checks en de business case
t.b.v. belangstellende statenleden een gesprek te organiseren / faciliteren met
de onderzoekers i.o.m. de griffie.

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

37
Aangenomen met 27 stemmen voor en 10 stemmen tegen
WD(verklaring t.a.v. verdeeld stemmen), PW (tegen)

c.
Dictum

Advies statenwerkgroep Rapporteurschap
1. Het advies van de werkgroep Rapporteurschap over te nemen als praktische
handreiking voor Provinciale Staten voor het toepassen van het instrument
Rapporteurschap;
2. Voor deze Statenperiode voor wat het Rapporteurschap betreft met
terugwerkende kracht het onderwerp 'Rolverduidelijking van Provinciale Staten
in relatie tot de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek' aan te
wijzen als eerste thema vallend onder deze nieuwe spelregels uit de handreiking
en daarmee ervaring op te doen.
PW - Rapporteurschap
Beslispunt 2 te laten vervallen
37
Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen
I.Het advies van de werkgroep Rapporteurschap over te nemen als praktische
handreiking voor Provinciale Staten voor het toepassen van het instrument
Rapporteurschap;

Amendement A
Dictum
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit A
Besluit incl.
Aangenomen
amendement A
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Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen
GL (voor)

^
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Dictum

Begroting MRA 2019 en werkplan: Gelegenheid voor wensen en opvattingen
1. Kennis te nemen van het concept werkplan en de concept begroting van de
MRA voor het jaar 2019;
2. In te stemmen met de bijgaande brief als reactie op het concept werkplan en
de concept begroting, en om daarin aan te geven:
2.1 dat de staten het van belang vinden dat in de MRA het gesprek wordt gevoerd
over de ontwikkelingslijnen van de MRA op de langere termijn en dat deze lijnen
voor verschillende thema's (met name woningbouw/ energietransitie/ infra in
samenhang worden besproken. Voor de provincie zijn daarbij met name de
IJmeerverbinding en de Gestrand van belang. Voor de strategische duiding zien
wij een belangrijke rol voor de Agendacommissie.
2.2. dat aandacht wordt besteed aan de planning van de consultatie van de
raden en staten (de stukken zijn in het midden van het zomerreces verzonden)
en blijvende aandacht voor de wijze waarop raden en staten worden betrokken;
2.3. dat wij het belangrijk vinden dat de MRA een lichte organisatie is, met
blijvende aandacht voor het terugdringen van bureaucratie, een lage overhead
en dat het beschikbare budget zoveel mogelijk wordt besteed aan concrete
projecten;
2.4. dat een eventueel resterend MRA-budget over 2018, overeenkomstig
afspraken daarover in de Regiegroep dit voorjaar, wordt gerestitueerd aan de
deelnemers aan de MRA;
2.5. Dat de staten het werkplan van de MRA voor volgend jaar onderschrijven en
dat de staten verder geen opmerkingen hebben bij de begroting voor 2019;
2.6. bijgaande brief namens Provinciale Staten te versturen aan de voorzitter van
de MRA.

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

37
Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen
-

e.
Dictum

Toezegging

Initiatiefvoorstel onderzoek educatieprogramma Democratie
1 .in eerste instantie € 70.000 beschikbaar te stellen voor het experimenteren,
onderzoeken en borgen van de gedegen opzet van een structureel
educatieprogramma gericht op het vergroten van de kennis over democratie, de
Rechtsstaat en de provinciale organisatie
2.de dekking hiervoor te vinden in de post onvoorziene uitgaven
3.in het komende campagnejaar van september 2018 tot de Provinciale Staten
verkiezingen in maart 2019 dit bedrag ook in te zetten voor het experimenteren
en onderzoeken met en van verschillende educarievormen, primair gericht op het
middelbaar onderwijs en secundair op bredere groepen in de samenleving.
4. De structurele aanpak van het educatieprogramma te borgen d.m.v. een
voorstel bij de Perspectiefnota c.q. begroting in mei/juni 2019.
5. Voor het realiseren van de beslispunten 1 t / m 4 een begeleidingscommissie in
te stellen, met ambtelijke ondersteuning.
6. De 8e begrotingswijziging 2018 vast te stellen
-

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

37
Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen
-

^
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9. Moties vreemd aan de orde van de dag
50PLUS en PW - Bijzondere Statenvergadering Oostvaardersplassen
Motie 1
Aantal aanwezig 37
Stemverklaringen CDA (tegen), D66 (tegen), CU (tegen), PvdA (tegen), Sen-nFl (tegen), PW (voor)
Toezegging
Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen
Besluit
PvdD - Onderzoek en monitoring ecologie Oostvaardersplassen voor en na reset
Motie 2
Aantal aanwezig 36
Stemverklaringen 50-f (tegen) , PW (tegen)
Gedeputeerde Hofstra zegt toe zijn best te doen dat in de commissievergadering
Toezegging
Duurzaamheid van 26-09 de wijze van monitoring en de daarbij horende
indicatoren beschikbaar zijn.
Verworpen met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen
Besluit
lO.SIuitIng
De voorzitter sluit de vergadering om 20.53 uur.
Vastgesteld in de vepgadering van Provinciale Staten van
Staten^ffier, X

Voorzitter,

L. Verbeek

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Een overzicht van ingediende mories en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl

PROVINCIE

FLEVOLAND

PRÖVINCIALE-STATEN

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)

Bijzondere Statenvergadering Oostvaardersplassen

Onderwerp:
Agendapunt:

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

19 september 2018

Constaterende dat:
A) de contra expertiserapporten terzake zullen worden behandeld in de Commissievergadering Duurzaamheid
van 26 september 2018
B) in de Commissie vergadering van 5 september 2018 is gebleken dat gedeputeerde Hofstra het aangenomen
amendement D (PW) van 11 juli 2018 zodanig interpreteert dat hij onder "informeren" zou kunnen
volstaan met het inlichten van PS in de Statencommissievergadering van 26 september om daarna zo nodig
direct na de bronstijd tot afschot over te gaan.
C: De gedeputeerde in de media heeft verklaard dat de opdracht van afschot na de brons, al is gegeven aan
Staatsbosbeheer, voordat hij de Staten officieel geïnformeerd heeft op 26 september waarin de fracties
hun mening op het GS-besluit kenbaar had kunnen maken
D) Het college van GS het afschieten van Edelherten nog als enige mogelijkheid ziet.
Overwegende dat:
Dit niet past in de 'Flevolandse bestuurscultuur'
De Oostvaardersplassen een zeer maatschappelijk- en politiek gevoelig dossier is
Er meerdere opties zijn om binnen de vastgestelde kaders tot een reset van de Oostvaardersplassen te komen

•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

Pas tot mogelijke afschot over te gaan na bespreking en besluitvorming daartoe in een besluitvormende
Statenvergadering van Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen (50RliüS)^ris J^RsefT(PVV)

De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

w
SP.
Ml
MtTIJ VOO* Dt VtipiEIO

Christenunie
^

PARTIJ VAN DE ARBEID

K^amiEMUKKS

Simon Miske

/^^Partijvoor
de Dieren

1
Tegen

Voor

Stemverhouding

Totaal

,y

WD

4

/i
-

CDA
SP
D66
50PLUS
PW

3

—

1

/

/

SGP

3

Christenunie
PvdA
GroenLinks

O

2

PvdD
Senioren+Flevoland

—
-

2
2

1
•

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriff/ë/,
A. Kost

/

^

—
•
1

Aangenomen

De motie is:

-

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen

^

0
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Artikel 21.c van Reglement van Oröe Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.

T

(In te vullen door de griffier)

Onderzoek en monitoring ecologie Oostvaardersplassen voor en na reset

Onderwerp:

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

^

Constaterende dat:
- GS voornemens is om na bronsttijd 2018 over te gaan tot het terugdringen van het aantal grote grazers naar
een totaal van 1100 in de Oostvaardersplassen.
Overwegende dat:
- De beoogde reset een ingrijpende en vergaande maatregel is;
- GS niet heeft voorzien in een wetenschappelijke 'nulmeting' van de huidige ecologische waarde, danwel een
wetenschappelijke monitoring van de veranderingen na uitvoering van de reset;
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

Een ^ ^ a s j . wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de huidige ecologische waarde, waaronder bodem
en vegetatie, van de Oostvaardersplassen, inclusief een « s s ^ e wetenschappelijke monitoring van de
veranderingen na de uitvoering van de reset, zoals omschreven in het besluit van Gedeputeerde Staten van 18
september 2018.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnerrier:

/ n

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

[s] •
SP®
5©
-

^»

fAtiJjyoo«(li;Vm|HIIO

^^^^^^^^ CinXetiiurpit

GhristèhOnïe
PARTIJ VAN DE ARBEID

/(U)\OR0ENUNK.S

éL^Jk Partij voor
de Dieren

.Scairjrn-PlivrJanil

|

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

XX

VVD

4

CDA
SP
D66

-

50PLUS

/

PVV

^

SGP
PvdA
GroenLinks
PvdD
Senioren-i-Flevoland
De motie is:

Statengri
A. Kost

/

z

-

Christenunie

Aldus beslo:

<i

3

l
l
l
2
t)

z

—

1
2
~

—
—

.

—
Aangenomen

•

in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
/
1
Voorzitter.
Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen

^^>^C^SC/
c/

^
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23 ï:?és^

Motie n r . :
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Uitwerking programma landbouw meerdere smaken

Agendapunt:

Sa

Onderwerp Statenvoorstel: Koersnotitie landbouw meerdere smaken
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
Constaterende dat:
- De minister van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit een visie op de toekomst van de nederiandse
landbouw heeft gepulbiceerd genaamd; Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden.
- Deze visie gepubliceerd Is kort na de laatste behandeling van de koersnotitie in de commissie Economie
Overwegende dat:
- In de visie wordt gepleit voor circulaire en natuurinclusieve landbouw
- De betreffende visie Inspiratie kan bieden bij het opstellen van het programma 'Landbouw Meerdere Smaken'
^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

De strekking en inhoud van het visiedocument "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden' te
betrekken bij de verdere uitwerking van het programma Landbouw Meerdere Smaken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer

,

_ ^^-CXxc-^f-^M

^

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

h

©II
v i

W

•

|50[
t^Wtl; ViCK M VRIJHÏie

ChristenUnie
^

PARTIJ VAN oe AKBBIO

/(Cf?! OROENtSKKê
\iJ^-/aSiiSSS5!!f.8!«.~

ft^ll

Partij voor
de Dieren

1
Voor

stemverhouding
Totaal

Tegen

li

WD

y

CDA

X

'/^
-

q-

Z

SP
D66

7

50PLUS

/

PW

^

SGP
Christenunie

2

2
—

2
z

PvdA

2

GroenLinks

7

PvdD

^

Senioren+Flevoland

/

De motie is:

—

z

-

/
Aangenomen

^

Aldus besloten In de openbare vergadering van Provinciale Staten van
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Voorzitter,
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L. Verbeek
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PROVINCIE

FLEVOLAND
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

s.V:i6?,f

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

Onderwerp:

Rapporteurschap

Agendapunt:

8c

Onderwerp Statenvoorstel: Advies Statenwerkgroep Rapporteurschap
Nummer Statenvoorstel:

227198

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

19 september 2018

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

^

Besllspunt(en)

te laten vervallen

2.Voor deze Statenperiode voor wat het
Rapporteurschap betreft met terugwerkende kracht
het onderwerp 'Rolverduidelijking van Provinciale
Staten in relatie tot de Omgevingsdienst Flevoland
en Gooi- en Vecht- streek' aan te wijzen als eerste
thema vallend onder deze nieuwe spelre-gels uit de
handreiking en daarmee ervaring op te doen.
•

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

W.Boutkan (PW)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ
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