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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 17 oktober 2018

Aanv\^ezig:

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-2echner, de heer
A. Gijsberts, de heer Ph. ten Napel, de heer E.F. Plate en de heer Th.J.G. VuUnk. PW: mevrouw B.
Boutkan, mevrouw LB. 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 15.36 uur), mevrouw C.J. Schotman, de heer W.R.
Bouma, de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. Verbeek, mevrouw C.P.M. de
Waal, de heer H.A. van der Linden en de heer W.F. Mulckhüijse. D66: mevrouw M.E.G. Papma, de
heer T. Smetsers en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan (vanaf 15.40 uur), de
heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels (vanaf 15.40 uur). Christenunie: mevrouw A.T. StratingBaas en de heer L. Ferdinand. 50PLUS: de heer W. Jansen. GroenLinks: de heer S. Miske. SGP: de
heer J.L. Bogerd (vanaf 15.46 uur) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax 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 H.J. Hofstra (CU), de J.A. heer Fackeldey (PvdA) en de
heer J. de Reus (WD).
Afv^ezig met kennisgeving

de heer H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw S. Rötscheid (D66), mevrouw A.A. Laurense, de heer J.
van Dijk (CU) en de heer M.A. Rijsberman (college van GS)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Er zijn 36 Statenleden aanwezig.
2. Vaststellen agenda
MededeUngen
Bij de mededeUngen zal gevraagd worden de geheimhouding rondom de stukken
van Kornwerderzand op te heffen.
Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld.
Ordevoorstel bespreekstukken
De fractie van 50PLUS geeft aan, middels een ordevoorstel, hamerstuk 7c (Advies
over ontwerpprogramma van eisen GV-concessie IJssel-Vecht) als bespreekstuk te
willen behandelen. Het voorstel is in stemming gebracht. Op moment van
stemming waren 36 statenleden aanwezig.
Het ordevoorstel heeft geen meerderheid behaald en is daarmee verworpen.
Moties vreemd
De PW dient twee moties in, met de volgende onderwerpen:
-'Verzoek tot Instellen van een Parlementaire enquêtecommissie'
-'Opschorten afschieten grote grazers en Instellen Provinciale
onderzoekscommissie'.
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50PLUS dient een motie in met als onderwerp:
'Oostvaardersplassen terug naar Natura 2000'
De fracties CDA, SGP en ChristenUnie dienen een motie in met het onderwerp:
'Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als erkende streektaal'
De drie moties met het onderwerp Oostvaardersplassen zullen in één keer
worden besproken. De verstrekkendheid van deze moties is door de griffie
getoetst. De volgorde van stemmen is: motie 3, motie 2, motie 1.
Aansluitend wordt motie 4 behandeld.
De moties worden behandeld bij agendapunt 9.
Besluit

Conform

3. Mededelingen
Opheffen geheimhouding Kornwerderzand
Op 11 september 2018 heeft het college geheimhouding opgelegd op de GS nota
'Financiering verbreding sluis Kornwerderzand'. Deze geheimhouding is op 19
september door PS bekrachtigd. Het college constateert dat de geheimhouding
kan komen te vervallen. Provinciale Staten besluit de geheimhouding op te
heffen. De stukken zijn daarmee openbaar en toegevoegd aan de stukken van de
vergadering.
Flevo-academy
Op 19 november aanstaande vindt de Flevo-Academy plaats. Statenleden en
Raadsleden worden gevraagd zich aan te melden.

Besluit

Evaluatie Flevotop
In oktober 2017 werd de eerste FlevoTop gehouden. Op dit moment wordt de
Flevotop geëvalueerd door de Radboud Universiteit. De Staten worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie.
Conform

4. Vragenhalfuurtje
Geen vragen aangemeld
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 17 oktober 2018
Besluit
Conform
6. Vaststellen besluitenlijst van 19 september 2018 (week 37 t/m 40)
Besluit
Conform
7. Hamerstukken
Onteigening Vifindpark Zeewolde
a.
1. Een onteigeningsprocedure te starten voor één saneringslocatie in het
Dictum
projectgebied van windpark Zeewolde;
2. Ter uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied 2016 (gemeente
Zeewolde) de Kroon te verzoeken om ten name van de provincie Flevoland en op
de grondslag van de artikelen 78 en 79 van de Onteigeningswet over te gaan tot
de aanwijzing ter onteigening van de gedeelten van de onroerende zaken, zoals
deze zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte grondtekening en zoals deze zijn omschreven in de eveneens bij
dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte lijst van ter onteigening aan
te wijzen onroerende zaken
Conform
Besluit
PW (tegen)
Stemverklaring
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b.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
c.
Dictum
Besluit
Stemverklaring

Einanciering Kornwerderzand
1. Kennis te nemen van de beoogde regionale budgettering van € 73,5 miljoen
voor de reaUsatie van het project verbreding sluis Kornwerderzand, waarbinnen
sprake is van een bijdrage van € 2,5 miljoen van de provincie Flevoland en een
bijdrage van € 0,5 miljoen van de gemeente Urk.
2. Een aanvullend bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen om de bijdrage
van de provincie Flevoland aan het project op het gevraagde niveau te krijgen en
dit aanvullend te oormerken in de reserve Strategische projecten.
3. Een bijdrage van € 2,5 miljoen van de provincie Flevoland te beschouwen als
het maximale aandeel dat de provincie Flevoland bereid is om te nemen In de
financiering van het project.
4. Geen bijdrage te verlenen aan een garantstelUng voor dekking van tekorten in
de financiering van het project.
5. Geheimhouding In acht te nemen ten aanzien van dit Statenvoorstel tot het
moment waarop het ministerie van I&W Kamerleden en Statenleden zal
informeren over de visie van de minister Inzake de uitvoerbaarheid en de
financiering van het project.
Conform
WD (voor), PW (voor m.u.v. 1 besUspunt)
Advies over ontwerpprogramma van eisen OV-concessie IJssel-Vecht
Kennis te nemen van het ontwerp-Programma van Eisen aanbesteding OVconcessie IJssel-Vecht en hierover geen advies uit te brengen aan GS.
Conform
(tegen)

8. Bespreekstijkken
.
Koersnotitie
Ruimte
voor
initiatief
a.
1. De uitgangspunten 'ja mits, één overheid en nieuwe verbindingen' zoals
Dictum
beschreven In de koersnotitie Ruimte voor Initiatief vast te stellen als basis voor
het op te stellen programma Ruimte voor Initiatief.
Toezegging
Aantal aanwezig 37
Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Besluit
Stemverklaringen b.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

Geothermie
1. Uit de 'bestemmingsreserve Bodem' € 1 miljoen met het oormerk "stimuleren
bodemenergie' te onttrekken en dit bedrag toe te voegen aan de reserve
strategische projecten met als oormerk 'achtervang lening DE-on'.
2. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om aan DE-on
een subsidie In de vorm van een aanvullende lening van € 1
miljoen te verstrekken onder dezelfde voorwaarden als de eerder aan DE-on
verstrekte lening.
3. Geen wensen en bedenkingen hierover aan Gedeputeerde Staten kenbaar te
maken.
4. De 9e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen.
36
Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen
-

9. Motie(5) vreemd aan de orde van de dag
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Motie 1
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring

PW - Verzoek tot instellen van een Parlementaire enquêtecommissie
37
Verworpen met 9 stemmen voor en 28 stemmen tegen
50+ (voor), WD (tegen), D66(tegen), PvdA(tegen), GL(tegen), PvdD(tegen),
Sen+Fl(tegen)

Motie 2

PW - Opschorten afschieten grote grazers en Instellen Provinciale
onderzoekscommissie.
37
Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen
50+(voor),WD (tegen), D66 (tegen), PvdA(tegen), GL (tegen), PvdD(tegen), Sen+Fl
(tegen)

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring

Motie 3
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring

50PLUS -Oostvaardersplassen terug naar Natura 2000
37
Verworpen met 7 stemmen voor en 30 stemmen tegen
PW (voor), WD (tegen), D66(tegen), PvdA(tegen), GL (tegen), PvdD(tegen),
Sen+Fl(tegen)

Motie 4

CDA, SGP en ChristenUnie - Aansluiten bij èönvénant Nedersaksisch als erkende
streektaal
Verzoeken het college:
- Om te onderzoeken of de provincie Flevoland kan aanhaken bij het genoemde
convenant, en op welke wijze er InvulUng aan kan worden gegeven,
- Provinciale Staten op korte termijn op de hoogte te stellen van de
mogeUjkheden hiervoor.
37
Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen
Sen+Fl (Voor)

Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring
10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.43 uur.
Vastges
Staten

rgadering van Provinciale Staten van

/ * I / A / 2 ^ ^

Voorzitter,!

L. Verbeek
Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend.
Een overzicht van Ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
U kunt alle informatie raadplegen op: http://staten1nformat1e.flevoland.nl
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Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Moti
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Verzoek tot instellen van een Parlementaire enquêtecommissie

Agendapunt:

9

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

17 oktober 2018

Constaterende dat:
- tot kort geleden de Oostvaardersplassen politiek gezien de verantw/oording waren van het Rijk;
- in de afgelopen jaren heel veel is gebeurd in de Oostvaardersplassen;
- duizenden grote grazers daarbij de dood hebben gevonden,
Overwegende dat:
- er duidelijkheid moet komen over het Rijksbeleid van de afgelopen jaren tot het moment dat het beheer is
overgedragen aan de provincie Flevoland;
- hiervoor een Parlementaire enquêtecommissie bij uitstek het geschikte middel is,
•

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

M Spreken uit

-Een verzoek te doen aan de Tweede Kamer voor de instelling van een Parlementaire enquêtecommissie naar,
het Rijksbeleid m.b.t. de Oostvaardersplassen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

C. Jansen (PW)

Handtekening Initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
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A. Kost
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•

Vooi-z1tter,
L. Verbeek
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Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

(

2-7

O

-JO/,^/

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Opschorten afschieten grote grazers en instellen Provinciale
onderzoekscommissie.

Agendapunt:

9

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

17 oktober 20128

Constaterende dat:
- Afschot definitief is en een enorme impact zal hebben op dieren en mensen,
Overwegende dat:
- nieuwe informatie is verschenen m.b.t. beheer van de grote grazers die nader onderzoek en nadere
bespreking vereisen;
- afschot definitief is terwijl alternatieven wel degelijk voor handen zijn;
- terugdringen van de populatie grote grazers niet zo snel mogelijk voor de winter van 2018 hoeft plaats te
vinden;
- de onafhankelijkheid van het rapport van de Raad Voor Dierenaangelegenheden (RVD) ter discussie staat;
- de onafhankelijkheid van het rapport van de Universiteit Wageningen ter discussie staat,
•

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

S

Spreken uit

- een Provinciale onderzoekscommissie in te stellen die onderzoek gaat verrichten naar de totstandkoming van
de rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden en van de Universiteit Wageningen en alle aan
Provinciale Staten verstrekte informatie;
- niet over te gaan tot afschot van de grote grazers voor de winter van 2018;
- de grote grazers deze winter bij te voeren als daar aanleiding voor is.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

C. Jansen (PW)

Handtekening Initiatiefnemer

De motie wordt ondersteund door:
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Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
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Oostvaardersplassen terug naar Natura 2000

Onderwerp:
Agendapunt:

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

17 oktober 2018

Constaterende dat:
A) De Oostvaardersplassen een Natura 2000 vogelgebied is en niet een Natura 2000 'Grote Grazersgebled'
B) de Natura 2000 doelstellingen in de Oostvaardersplassen probleemloos gehaald kunnen worden door het
grazige deel te onderhouden met zomerbeweiding met schapen in combinatie met tijdig maaien
C de Grote Grazers in de Oostvaardersplassen niet expliciet noodzakelijk zijn voor het behalen van de
Natura 2000 doelstellingen
Overwegende dat:
1*: Uit het rapport van Veearts Hegen behandeld in de Commissievergadering 26 sept 2018 Is gebleken dat de
Oostvaardersplassen ongeschikt zijn voor begrazing door Grote Grazers door ijzerovermaat, kopergebrek,
giftige kruiden en leverbotziekte, waardoor onnodig lijden wordt bevorderd
2^ Paarden en runderen gemakkeUjker zijn te vangen en te verplaatsen dan edelherten
•

Verzoeken het college /

| 3 Dragen het college op /

•

Spreken uit

1: Alle Konikpaarden en Heckrunderen uit te plaatsen waardoor de draagkracht van het gebied ongeveer
gelijk zal zijn aan de overblijvende edelherten en de edelherten daarna zo nodig bij te voeren
2: Om vervolgens de overblijvende edelherten in keinere groepjes te verplaatsen naar de driehoek, hen daar
tot rust te laten komen en daarna in kleine groepjes groepsgewijs te steriliseren dan wel anticonceptie toe
te passen In gecamoufleerde vangkooien volgens bijvoorbeeld het principe van eendenkooien
3: Om vervolgens gedurende een reeks van jaren op natuurlijke wijze uit te laten sterven en het onderhoud
van grazig deel gedurende die tijd aan te vullen met zomerbeweiding met schapen in combinatie met
maaien

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 5^van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door

Onderwerp:

Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als erkende streektaal

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

17 oktober 2018

Constaterende dat:
- Het Nedersaksisch door de EU en door de Nederlandse regering is erkend als streektaal,
- De provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland op 10 oktober een convenant hebben
getekend met het Rijk over de erkenning van het Nedersaksisch,
Overwegende dat:
- Het Urker dialect een levend voorbeeld is van het Nedersaksisch en daardoor een zelfde status verdient als
de varianten die gesproken worden in bovengenoemde provincies,
- Het instandhouden, vastleggen en promoten van het Urker dialect een waardevolle opdracht kan zijn voor
onze provincie en haar (culturele) partners (inclusief de gemeente Urk) in deze,
• De provincie Flevoland niet achter kan blijven bij het convenant dat door bovengenoemde overheden Is
getekend,

S Verzoeken het college / •

Dragen het college op / •

Spreken uit

- Om te onderzoeken of de provincie Revoland kan aanhaken bij het genoemde convenant, en op welke wijze
er invulling aan kan worden gegeven,
- Provinciale Staten op korte termijn op de hoogte te stellen van de mogelijkheden hiervoor,
en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: J. van Slooten (CDA)
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