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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 19 december 2018

Aanwezig:
Voorzitter: De heer L. Verbeek
Statengriffier: Mevrouw A. Kost

(CdK)

VVD: 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. PVV: mevrouw B.
Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer C.A. 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, 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. 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, 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. 50PLUS: de heer W. Jansen. GroenLinks: mevrouw A.A. Laurense en de
heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd (vanaf 15.53 uur) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw
M.C. Bax en mevrouw L. Vestering. Senioren+Flevoland: de heer E.G. Boshuijzen.
Afwezig met kennisgeving

de heer H. van Ravenzwaaij (SP)
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 (VVD).
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Er zijn 40 Statenleden aanwezig
Vaststellen agenda
Mededelingen
Bij de mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op
de geheime mededeling regiotaxi.
Bespreekstuk wordt hamerstuk:
Bespreekstuk 8a ‘eindafrekening IFA’ wordt hamerstuk 7i
Moties vreemd aan de orde van de dag
-De fractie Partij voor de Dieren dient een motie vreemd in met het
onderwerp: Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Harold Hofstra (motie 1)
Tevens een Ordevoorstel van de fractie PvdD om de motie naar voren te halen
op de agenda. Het voorstel is verworpen (12 voor, 28 tegen)
-De fractie D66 was voornemens een motie in te dienen inzake
geitenhouderijen. Middels een ordevoorstel van de fractie 50PLUS (22 voor, 18
tegen), wordt de motie niet ingediend maar het onderwerp geagendeerd in de
commissie Ruimte.
Besluit

Conform
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Mededelingen
Bekrachtiging geheimhouding op de bijlage “Onderzoek toekomst regiotaxi
Flevoland” bij de mededeling ‘stand van zaken regiotaxi’ (#2336401, LIS week
50).
De heer Fackeldey: het betreft gevoelige bedrijfsinformatie. Er komt een
mededeling met exacte moment vrijgeven informatie, waarschijnlijk is dit
zomer 2019. Tot die tijd wordt de geheimhouding bekrachtigd.
Integrale commissie Omgevingsvisie
De integrale commissie over de Omgevingsvisie met het onderwerp “ Samen
maken we Flevoland”. Dit vindt plaatst op woensdag 30 januari 2019.
Besluit
Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld
Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 19 december 2018
Besluit
Conform
Vaststellen besluitenlijst van 14 november 2018
Besluit
Conform
Hamerstukken
a.
Statenvoorstel afdoening moties
Dictum
1.De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties per commissie,
met de nummers: B17, B18, E16, D20, D25, D26 en D27 als afgedaan te
beschouwen en van de lijsten van moties af te voeren.
Besluit
Conform
b.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
c.
Dictum

Instellen nieuwe bestemmingsreserve ‘duurzame energie’
1.In te stemmen met het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve
genaamd Reserve duurzame energie;
2.Het toevoegen van het restant bedrag van € 6.242.000,- uit de stelpost nieuw
beleid (oormerk energieagenda 2018 en 2019) aan de reserve duurzame
energie;
3.De 12e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen.
Conform
PVV: tegen
Energieagenda: Financiering expertise centrum Flevoland Duurzame Energie
1.Een bedrag van € 475.000,- in 2019 en € 475.000,- in 2020 te onttrekken aan
de Reserve duurzame energie ten behoeve van de uitvoering van het expertise
centrum Flevoland Duurzame Energie.
2.Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om een
subsidie aan DE-on voor een bedrag van € 1.000.000,- in de vorm van een
lening te verstrekken die door DE-on mag worden aangewend voor
projectontwikkeling.
3.Een bedrag van € 1.000.000,- in 2019 te onttrekken aan de Reserve duurzame
energie en dit bedrag toe te voegen aan de reserve strategische projecten met
als oormerk 'achtervang lening DE-on'.
4.Geen wensen en bedenkingen hierover aan Gedeputeerde Staten kenbaar te
maken.
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Besluit
Stemverklaring
d.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
e.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
f.
Dictum

Besluit
Stemverklaring

5.De 5e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen.
Conform
PVV: tegen
Energieagenda: Ondersteuning initiatieven energietransitie
1. Een bedrag van € 250.000,- in 2019 en € 250.000 in 2020 te onttrekken aan
de Reserve duurzame energie ten behoeve van een door Gedeputeerde Staten
vast te stellen subsidieregeling bevorderen initiatieven energietransitie.
2. De 3e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen.
Conform
PVV: tegen
Energieagenda: Middelen beschikbaar stellen voor de subsidieregeling
‘energiebesparing in plaats van asbestdak’ 2019 - 2020
1.Een bedrag van € 1.700.000,- te onttrekken aan de Reserve duurzame
energie (oormerk energieagenda) ten behoeve van
a.een door Gedeputeerde Staten vast te stellen subsidieregeling
‘energiebesparing in plaats van astbestdak ‘ 2019-2020 waarvoor een subsidie
budget nodig is van € 1.500.000,b.de uitvoeringskosten van deze subsidieregeling waarvoor een bedrag van €
200.000 nodig is, te verdelen over 2019 en 2020. (€ 125.000 in 2019 en € 75.000
in 2020).
2.De 2e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen.
Conform
PVV: tegen
Oprichting Besloten Vennootschappen Sportservice Flevoland en Visit
Flevoland
1.Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van 30
oktober 2018 om:
a. de besloten vennootschap Sportservice Flevoland op te richten en hierin
deel te nemen voor een bedrag van € 147.000, zijnde 100% van het
aandelenkapitaal.
b. de besloten vennootschap Visit Flevoland op te richten en hierin deel ten
nemen voor een bedrag van € 100.000, zijnde 100% van het aandelenkapitaal.
2.a. geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
oprichting van beide besloten vennootschappen;
b. te participeren in de besloten vennootschap Visit Flevoland voor een bedrag
van € 100.000, zijnde 100% van de aandelen;
c. te participeren in de besloten vennootschap Sportservice Flevoland voor een
bedrag van € 147.000, zijnde 100% van de aandelen;
d. met ingang van 1 januari 2019 de gelabelde subsidie voor Toerisme
Flevoland structureel te verhogen met € 60.000 naar € 491.507 (prijspeil 2019)
en dit te dekken uit de stelpost Nieuw beleid.
e. Deze gelabelde subsidie te hernoemen naar Visit Flevoland BV;
f. De eenmalig terug te ontvangen middelen ad € 147.000 van de
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland ongeoormerkt toe te voegen aan de
reserve Strategische projecten.
g. de 15e begrotingswijziging 2018 vast te stellen, waarbij de financiële
gevolgen, zoals genoemd onder punt 2d tot en met 2f worden verwerkt in de
begroting 2018, begroting 2019 en in de meerjarenraming voor de jaren na
2019.
Conform
PVV: voor
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g.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
h.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
i.
Dictum

Besluit
Stemverklaring

a.

Rapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Garanties, Leningen en revolverende
fondsen’
1.Kennis te nemen van het eindrapport "Garanties, leningen en revolverende
fondsen";
2.Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten;
3.In te stemmen met de volgende aanbevelingen:
a. Stel nader beleid op ten aanzien van garanties en leningen, bij voorkeur
ondersteund met een afwegingskader voor de inzet van verschillende mogelijke
financiële instrumenten, zoals garanties en leningen, maar ook revolverende
fondsen, subsidies, deelnemingen en cofinanciering;
b. Vraag GS om te onderzoeken of een monitorings- en evaluatiesysteem, zoals
dat ten behoeve van het beleidsdomein economie wordt ontwikkeld, ook voor
andere beleidsdomeinen relevant kan zijn en ontwikkeld kan worden;
c. Vraag GS een integraal overzicht van de lopende revolverende fondsen op te
nemen in de eigen p&c cyclus van de provincie, waarbij per fonds in ieder
geval is weergegeven; de entiteit, looptijd, omvang, aandeel van de provincie
en mate van revolverendheid. Idealiter wordt tevens inzicht gegeven in de
mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd;
4.Gedeputeerde Staten te verzoeken om over 1 jaar te rapporteren hoe zij met
de aanbevelingen zijn omgegaan
Conform
PVV: voor
Onttrekken egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud
1.De 11e begrotingswijziging 2018 vast te stellen, waarmee een bedrag van €
600.000 uit de egalisatiereserve Jaarlijks Onderhoud wordt onttrokken ter
dekking van de kosten voor jaarlijks onderhoud dit jaar.
Conform
PVV: voor
Eindafrekening IFA Statenvoorstel met begrotingswijziging
Kennis te nemen van de eindafrekening van het IFA-programma;
De 10de begrotingswijziging van 2018 vast te stellen;
De reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere op te heffen.
Van bespreekstuk 8a naar hamerstuk, conform
50PLUS: tegen, PVV: tegen

Bespreekstukken
Zie hamerstuk 7i

b.
Dictum

Voorontwerp inpassingsplan Windplan Groen
1.In te stemmen met bijgevoegde reactie op het voorontwerp-rijksinpassingsplan
Windplan Groen

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

40
Aangenomen met 31 stemmen voor en 9 stemmen tegen
50PLUS: tegen

c.
Dictum

Verantwoording en evaluatie programma Nieuwe Natuur
1.Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van het programma
Nieuwe Natuur door twee onafhankelijke kennisinstellingen, waarin de
ervaringen met en de geleerde lessen van het vernieuwende sturingsprincipe en
de bottom-up aanpak van natuurontwikkeling worden beschreven;
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Toezegging

Amendement A
Dictum

2.Kennis te nemen van de ‘verantwoording programma Nieuwe Natuur’, en te
constateren dat:
-met de haalbare en betaalbare projecten Nieuwe Natuur een
realisatieovereenkomst is gesloten en publiek-privaatrechtelijke verplichtingen
voor genoemde projecten zijn aangegaan binnen de door Provinciale Staten
vastgestelde uitwerkingskaders en het voor natuurrealisatie of -versterking
beschikbaar gestelde budget;
-de besluiten die randvoorwaardelijk zijn voor uitvoering van het programma
Nieuwe Natuur zijn afgerond, met uitzondering van de eventuele besluiten voor
de projecten Noorderwold-Eemvallei (Stichting Flevo-landschap) en EemvalleiZuid (Staatsbosbeheer) voor opvolgende fasen en voor het project
Oostvaardersplassengebied voor de eventuele inzet van restbudget dat is
gekoppeld aan medefinanciering door derden;
en op basis hiervan het programma Nieuwe Natuur vooralsnog niet af te wikkelen
en de programmatische aanpak voort te zetten.
3.Te constateren dat uitvoering van de resterende reservebankprojecten niet
mogelijk is binnen de uitwerkingskaders van het programma Nieuwe Natuur en
derhalve te besluiten hiervoor geen programmavermogen in te zetten.
Gedeputeerde Appelman zegt toe met het college van Dronten in gesprek te gaan
over de volgende stap van afronding van het project Nieuwe Natuur m.b.t. de
volgende fase oostrand Dronten

Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

PvdA en GroenLinks – Benutting resterend budget Nieuwe Natuur
Het resterende budget van het programma Nieuwe Natuur geheel in te zetten
voor realisatie van één of meerdere nieuwe initiatieven op het gebied van
Nieuwe Natuur, die passen in de werkwijze (participatie) en doelstellingen van
het oorspronkelijke programma. De uitkomsten van de evaluatie van het
Programma Nieuwe Natuur (de lessons learned) hierbij te betrekken.
VVD, 50+, PvdA: voor
40
Aangenomen met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen

Amendement B
Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

PVV – Toe te voegen bij beslispunt 2
VVD, D66, PvdA: tegen 50+: voor
40
Verworpen met 13 stemmen voor en 27 stemmen tegen

Amendement C
Dictum

CDA – Verantwoording en evaluatie Nieuwe Natuur
De aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen en te betrekken bij toekomstig
natuurbeleid.
VVD, 50+, PvdA: voor
40
Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen

Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

Besluit inclusief amendementen A & C
Aantal aanwezig 40
Besluit
Aangenomen met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Motie 2
Besluit

CDA-Verantwoording en evaluatie Nieuwe Natuur
Ingetrokken

Motie 3
Besluit

PVV, 50PLUS -Provinciale onderzoek enquête
Ingetrokken
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d.
Dictum

Aangepast investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
1. Het investeringskrediet ‘realisatie MSNF’ ten behoeve van de verdere
planvoorbereiding en realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland (MSNF) te verhogen tot een totaal bedrag zoals opgenomen in de
geheime bijlage 1 ‘Bedragen behorend bij Statenvoorstel Investeringsbesluit
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’, welke onderdeel uitmaakt van dit
besluit; waarbij het krediet wordt afgesloten indien het project niet wordt
gerealiseerd en de tot dan gemaakte kosten worden gedekt uit de reserve
procesgelden gebiedsontwikkeling.
2. De volgende randvoorwaarden vast te stellen om tot gunning van de realisatie
van de MSNF over te kunnen gaan:
a. Verkrijgen van de subsidie Zuiderzeelijngelden voor € 7 miljoen voor het
afdekken van de onrendabele top.
b. Een onherroepelijk inpassingsplan dat planologisch de realisatie mogelijk
maakt.
c. Een inschrijving die past binnen het beschikbaar te stellen investeringskrediet.
d. Een juridisch bindende en kostendekkende afspraak met de Staat.
3. Geen aanvullende wensen en bedenkingen in te dienen aangaande de juridisch
bindende en kostendekkende afspraak tussen de Staat en de Provincie inzake de
ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Aantal aanwezig
Besluit

40
Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen

e.
Dictum

Doorontwikkeling Flevokust Haven
1. Kennis te nemen van de rapportage van AT Osborne met betrekking tot advies
visie, strategie en organisatie Flevokust Haven.
2. Aan Gedeputeerde Staten de volgende kaders mee te geven voor het uitwerken
van een, gezamenlijk met de gemeente Lelystad, op te richten havenbedrijf:
a) Een duidelijk profiel op te stellen dat gericht is op havengebonden en
havengerelateerde maakindustie en maaklogistiek, agro/foodindustrie en
circulaire industrie;
b) Waarbij het havenbedrijf niet alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de visie en strategie maar ook voor de dagelijkse operationele taken;
c) Te komen tot kwalitatieve en kwantitatieve vestigingsvoorwaarden om de
economische-, werkgelegenheids- en maatschappelijke potentie van Flevokust
Haven maximaal te benutten;
d) Duurzaamheid zodanig uit te werken dat ook op de langere termijn een
aantrekkelijk en duurzaam vestigingsmilieu aanwezig is;
e) Te komen tot een haalbare businesscase die minimaal financieel neutraal is;
f) Te onderzoeken in hoeverre toetreding van derden tot het havenbedrijf – of
nauwe samenwerking met derden - het doel van Flevokust Haven kunnen
versterken;
g) Provinciale zeggenschap en sturing in het havenbedrijf te borgen.
Gedeputeerde Appelman zegt toe de Staten te informeren zodra de uitkomsten
van de kwartiermaker bekend zijn, naar verwachting na de zomer.

Toezegging

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

40
Aangenomen met 40 stemmen voor en 0 stemmen tegen
PVV: voor (met voorbehoud)
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Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 1
PvdD – Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Harold Hofstra
Stemverklaring
Tegen: SP, 50+, PVV. Voor: GL, PvdD
Besluit
Verworpen met 4 stemmen voor en 36 stemmen tegen
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.29 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

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

