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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 30 januari 2019

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: Mevrouw A. Kost

W D : mevrouw M.E.H. Broen (tot 18.00), mevrouw J.J. KUjnstra-Rippen, mevrouw M. SmeelsZechner, 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 I.B. Joosse, de heer W. Boutkan, de heer CA. Jansen, de heer
J.B. Janssen en de heer C J . Kok. CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw C J . Schotman, de heer W.R.
Bouma, de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw C.P.M. de Waal, de heer W.F.
Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij (tot 20.45). D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S.
Rotscheid, de heer T. Smetsers en de heer P.M.S. Vermeulen. PvdA:, de heer W. de Jager en de
heer P.T.J. Pels. Christenunie: de heer J. van Dijk en de heer L. Ferdinand. O.P.A. Flevoland: 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 en mevrouw L. Vestering. SOPLUS: de heer E.G.
Boshuijzen.
Afwezig met kennisgeving:

mevrouw A.T. Strating-Baas (CU), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.A. van der Linden (SP),
mevrouw R. Azarkan (PvdA).
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).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Strating (CU) en mevrouw
Verbeek (SP). De heer van der Linden (SP) en mevrouw Azarkan (PvdA) worden
tijdens de vergadering afwezig gemeld. Bij de opening wordt stilgestaan bij het
overUjden van oud gedeputeerde Witteman, oud statenUd Walraven en oud
statenUd De Wit.

2. Vaststellen agenda
Toevoeging aan de agenda: spoedagendering
Het college heeft de agendacommissie van Provinciale Staten verzocht
rechtstreekse spoedagendering in de Staten toe te staan. Het betreft het
onderwerp dat als agendapunt 11 is toegevoegd: 'behandeling regelgeving
intensieve veehouderij'. Naar het oordeel van de Voorzitter en Griffier voldoet
het verzoek van het college aan de criteria voor spoedagendering. U bent
hierover als Staten per mail geïnformeerd. De Staten zijn akkoord dit als
laatste agendapunt te behandelen.
Ordevoorstel
Het ordevoorstel van de PVV om het agendapunt 9a "VaststelUng
Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening Flevoland" van de agenda te
halen en terug te leiden naar de commissie Ruimte wordt in hoofdeUjke
stemming gebracht (22 voor en 15 tegen). Het onderwerp wordt van
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de agenda gehaald nu de Staten van mening zijn dat het opportuun is om het
onderwerp eerst te bespreking in de commissie Ruimte.

Besluit

Moties vreemd
De fracties PW en SGP dienen moties vreemd in met de volgende
onderwerpen: "Wat doen we met bijvoeren?" & "Zon op dak".
De moties worden geagendeerd als agendapunt 10 "Moties vreemd aan de orde
van de dag".
De agenda wordt, met het vervallen agendapunt 9a, vastgesteld.

3. MededeUngen

Besluit

De laatste Statenvergadering (27 februari) zal plaatsvinden in de raadszaal van
de gemeente Lelystad. Dit i.v.m. het plaatsen van een nieuwe Audio-Visueleinstallatie in de statenzaal.
-

4. Benoemingen
1 .Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelling van de
Ontwerpbesluit:
Statencommissie Bestuur te wijzigen en voor de fractie van Ouderen PoUtiek
voordracht
Actief Flevoland (O.P.A. Flevoland) te doen luiden: de heer W. Jansen;
2. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelling van de
Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van Ouderen Politiek
Actief Flevoland (O.P.A. Flevoland) te doen luiden: de heer W. Jansen;
3. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelUng van de
Statencommissie Economie te wijzigen en voor de fractie van Ouderen PoUtiek
Actief Flevoland (O.P.A. Flevoland ) te doen luiden: de heer W. Jansen;
4. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelling van de
Statencommissie Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie van Ouderen
PoUtiek Actief Flevoland (O.P.A. Flevoland) te doen luiden: de heer W.
Jansen;
5. De benoeming van de heer G. Laagland als burgerUd van 50PLUS te
beëindigen;
6. Mevrouw G. van der Struijk als burgerlid van SOPLUS te benoemen;
7. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelling van de
Statencommissie Bestuur te wijzigen en voor de fractie van 50 PLUS Flevoland
te doen luiden: de heer E.G. Boshuijzen;
8. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelling van de
Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van 50 PLUS Flevoland
te doen luiden: Mevrouw G. van der Struijk;
9. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelUng van de
Statencommissie Economie te wijzigen en voor de fractie van 50 PLUS
Flevoland te doen luiden: Mevrouw G. van der Struijk;
10. Het eerdere besluit van 20 juni 2018 tot samenstelUng van de
Statencommissie Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie van 50 PLUS
Flevoland te doen luiden: de heer E.G. Boshuijzen.
De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om mevrouw G. van
Advies
der Struijk als burgerUd van 50 plus te benoemen.
commissie
geloofsbrieven
Besluit
Aangenomen bij acclamatie.
Hierop legt mevrouw van der Struijk de eed af.
5. Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld.
6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 30 januari 2019
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Besiuit

De PW verzoekt om de mededeling over "Nieuwe Natuur" op de agenda van de
commissie Duurzaamheid te zetten. De voorzitter verwijst naar de
agendacommissie Duurzaamheid.
Conform

7. Vaststellen besluitenlijst van 19 december 2018
Besluit
Conform
8. Hamerstukken
Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, besluitvorming plateau 4
a.
1 .Kennis te nemen van de verantwoording over de uitvoering van plateau 3
Dictum
van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering;
2.De 4^ begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarmee € 2,317 min. aan de
bestemmingsreserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering wordt onttrokken voor
de uitvoering van plateau 4.
Conform
Besluit
Stemverklaring
O.P.A. Flevoland (voor)
9. Bespreekstukken
Afgevoerd " Vaststelling Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening
Flevoland"
b.
Dictum

Toezeggingen

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
c.
Dictum

Toezegging

Lat>ellen 2 miljoen euro in reserve Strategische Projecten voor tiet MITC
I.Om € 2 miljoen in de reserve Strategische Projecten als oormerk op te nemen
voor de ontwikkeUng van fase 3 en 4 van het MobiUteit en Infrastructuur Test
Centrum in Marknesse, waarbij:
2.Gedeputeerde Staten worden gemandateerd de nadere uitwerking ter hand te
nemen en het geoormerkte bedrag van € 2 miljoen aan de reserve Strategische
Projecten te onttrekken en in te zetten voor de onder 1 genoemde ontwikkeling
op het moment dat dit nodig is.
Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij PS informeert direct nadat GS in mandaat
besluiten heeft genomen.
Gedeputeerde de Reus zegt toe dat, zodra er meer duideUjkheid is over het MITC
en de verschillende fasen, in een besloten commissie op kan worden
teruggekomen.
37
Aangenomen met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
PvdD (tegen). PvdA (voor)
Financiering verduurzaming Openbaar Vervoer IJssel-Vecht
Voorgenomen besluit
1. Kennis te nemen van het GS-besluit om een bedrag van €1,5 miljoen binnen de
gedelegeerde reserve mobiUteit te oormerken voor de aanleg van de
noodzakelijke ondergrondse energie-infrastructuur ten behoeve van het laden
van elektrische bussen van de openbaar-vervoerconcessie IJssel-Vecht op vijf
locaties in Flevoland.
2. Een bedrag van €1 miljoen te oormerken om gezamenUjk met de provincie
Gelderland (en op termijn mogelijk Overijssel) in de periode tot en met 2020
initiatieven ter verduurzaming van het openbaar vervoer financieel te
ondersteunen (€ 0,5 miljoen ten laste van de reserve duurzame energie en € 0,5
miljoen ten laste van het oormerk 'hernieuwbare energie' in de
bestemmingsreserve Strategische projecten).
3. GS mandaat te verlenen de benodigde begrotingsmutaties door te voeren op
basis van de definitieve uitwerking van het voorstel onder punt 2.
-
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Aantal aanwezig
Besiuit
Stemverklaringen

37
Aangenomen met 27 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
CU, PvdA (voor). SP (tegen).

d.
Dictum
Toezegging

VaststelUng ontwerp Erfgoedprogramma
1 .Het ontwerp Erfgoedprogramma vast te stellen.
Gedeputeerde zegt nogmaals toe de geschiedenis van de polderpioniers te
betrekken bij de ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum. Over de
mogeUjkheden of het verhaal van de pioniers los te koppelen is van het
Werelderfgoedcentrum / project Nieuwe Natuur gaat de gedeputeerde graag in
overleg met de gemeente en het cultuurbedrijf.

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

37
Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen
-

e.
Dictum

Organisatievisie en formatiebudget
1. Kennis te nemen van de notitie Organisatievisie provincie Flevoland 2018,
notitie Herijking topstructuur organisatie provincie Flevoland en de notitie
Positionering en inrichting afdeUng RE.
2. De 8e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen waarbij:
a)voor de uitbreiding van de formatie ingaande 2020 een bedrag van € 1,4 min.
structureel ten laste wordt gebracht van de stelpost nieuw beleid en dit bedrag
structureel te verlagen in 2021 met € 0,2 min. en in 2022 met € 0,22 min.;
bjvoor de uitbreiding van de formatie in 2019 incidenteel een bedrag van € 1,4
min. wordt onttrokken aan de Algemene reserve;
cjvoor de structurele omzetting van inhuur naar formatie een bedrag van € 1,0
min. (ingaande 2019 budgettair neutraal) wordt toegevoegd aan het
programmaonderdeel 8.5 Bedrijfsvoering ten laste van procesbudgetten binnen
diverse beleidsprogramma' s.
De Portefeuillehouder doet de volgende toezeggingen:
Na twee jaar volgt een algemene evaluatie van het proces van de
organisatievisie, de jaarlijkse voortgangsrapportage op inhuur wordt voortgezet,
de personele omvang van het ambtelijk apparaat zal bUjvend inzichtelijk worden
gemaakt d.m.v. rapportages, medewerkers worden in algemene dienst
aangesteld, in de management aansturing is aandacht voor flexibiUteit

Toezegging

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

35
Aangenomen met algehele stemmen
O.P.A. Flevoland, CU, PvdA (voor)

f.
Dictum

Financieringsvoorstel Het goede voorbeeld
1. Een bedrag van € 276.000,- in 2019 en € 172.500 in 2020 te onttrekken aan de
Reserve duurzame energie ten behoeve van een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde actieplan Het Goede Voorbeeld.
2. Een bedrag van € 127.500,- het budget Omgevingsvisie, Circulaire Economie
2019 door te schuiven naar 2019 ter dekking van de activiteiten in 2020.
3. De 6e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen.

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

36
Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen
SGP (voor)
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Motie 3
PvdD-Carnivoor? Geef het door!
Aantal aanwezig 36
Stemverklaringen CU (tegen)
Besluit
Verworpen, met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen

10.Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Wat doen we met bijvoeren?
Motie 1
Dictum
Toezegging
Aantal aanwezig 36
Motie niet verder in bespreking genomen nadat de staten bij meerderheid eeb
Besluit
ordevoorstel hebben aangenomen om de inhoud van de motie op de agenda van
de commissie Duurzaamheid te plaatsen.
Stemverklaringen O.P.A. Flevoland, PW tegen ordevoorstel
Motie 2
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

Zon op dak
Verzoeken het college:
-in overleg te gaan met de Flevolandse gemeenten, overige betrokken
maatschappeUjke groeperingen, vertegenwoordigers van bedrijven met daken en
de energiesector om vast te stellen hoe het gebruik van daken voor de installatie
van zonnepanelen bevorderd kan worden;
-de mogelijkheid van de bevorderen van energie coöperaties en verhuur van
daken daarin mee te nemen;
-deze uiterste inspanning zichtbaar te maken in beleid en concrete voorstellen in
2019 voor te leggen aan Provinciale Staten.
35
Aangenomen met algehele stemmen
PW, PvdA, GL, O.P.A. Flevoland (voor)

Sluiting openbare vergadering
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.53 uur.
Van het besloten deel van de vergadering is apart verslag opgemaakt, dat in de
kluis bij de griffie ter inzage is gelegd voor Statenleden.

Sluiting besloten gedeelte
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.
VastgestekJ in de vergefdering van Provinciale Staten van
Statengi/l^fier,
^

jod. J 3 . 0 i '
"
Voorzit

L. Verbeek

Noot
Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl
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Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fleyoland
Motie nr.
(In te vullen door de griffife

Onderwerp: Wat doen we met bijvoeren?
Agendapunt: 10
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 januari 2019

Constaterende dat:
Constaterende dat:
- Er in 2018 een motie is aangenomen over bijvoeren va'n de grote grazers als dit noodzakeUjk is.

Overwegende dat:
- De motie zo algemeen is dat zij vragen oproept bij'statenleden en betrokkenen;
- dit le is bestempeld als een overgangsjaar;
/
- de winterse omstandigheden invloed hebben op het welzijn van de grote grazers;
- onduidelijk is hoe de conditiescore van de grote grazers wordt vastgesteld, of de gebruikte methodiek
dezelfde is als voorheen en of de score ook onafhankelijk wordt vastgesteld;
- onduidelijk is hoe belangengroepen en externe deskundigen hierbij worden betrokken;
- Met name onduidelijkheid bestaat rondom de conditie van de heckrunderen,

• Verzoeken het college / S/Dragen het college op / • Spreken uit
- DuideUjkheid te verschaffen a^n alle statenleden en betrokkenen over bovenstaande overwegingen;
- aan te geven of en hoe de belangengroepen en externe deskundigen hierbij worden betrokken;
- aan te geven of en wanneer'fn ieder geval de heckrunderen worden bijgevoerd,
en gaan over tot de orde van de dag.
en gaan over tot de orde van de dag
/
Naam initiatiefnemer: C. Jansen (PW)
/

Handtekening initiatiefnemer

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

f-vf-TII VOO» nr VKIJHÏID

Christenl
/
' PARTU VAN DE ARBEID

O

Partij voor
do Dieren

Voor

Stemverhouding
Totaal

/
/

CDA
SP

/

D66

/

OPA

/

PVV

/

SGP

/

Christenunie

/'

PvdA

/

GroenLinks

/
De motie is:

Tegen

/

VVD

PvdD

/

/
/

Aangenomen

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

Voorzitter,

Ar-Kost

L. Verbeek

Verworpen
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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)

Onderwerp: Zon op dak
Agendapunt: 10
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 januari 2019

Constaterende dat:
De ambitie in de Structuurvisie Zon zich richt op het behalen van 15 PJ energie;
Dit verdeeld is 10 PJ op daken en 5 PJ op grond;
Er beleid is vastgesteld voor de opgave op grond;
Ondanks de SDE+ subsidie, de inmiddels verdwenen asbestsaneringssubsidie en de zon voor asbest
regelingen er nog vele geschikte bedrijfsdaken en delen van bedrijfsdaken niet voorzien zijn van
zonnepanelen.
Overwegende dat:
Er in de argumentatie in de structuurvisie Zon vanuit is gegaan, dat er bij een uiterste inspanning, de
helft van het beschikbaar dakoppervlakte in Flevoland kan belegd worden met zonnepanelen;
Er kennelijk voor veel ondememers beperkingen zijn om hun geschikte daken volledig te voorzien van
zonnepanelen.

X

Verzoeken het college

/

•

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

In overleg te gaan met de Flevolandse gemeenten, overige betrokken maatschappelijke groeperingen,
vertegenwoordigers van bedrijven met daken en de energiesector om vast te stellen hoe het gebruik van
daken voor de installatie van zonnepanelen bevorderd kan worden.
De mogeUjkheid van het bevorderen van energie coöperaties en verhuur van daken daarin mee te nemen.
Deze uiterste inspanning zichtbaar te maken in beleid en concrete voorstellen in 2019 voor te leggen aan
Provinciale Staten.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse (SGP)

Handtekening initiatiefnemer:

ten(CDA)

De motie wordt ondersteund door:

(9

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

SPa
|D66
•

llcvQlimri

PANTII VOOR IH VHUHEID

SGP
Christenunie
^

—

PARTIJ VAN DE ARBEID

/(Tf2v OROENUNKS

/ ^ S Partij «oor
de Dieren

1^
Tegen

Voor

Stemverhouding
Totaal

—-

VVD

,

/

CDA

2

SP

h

D66
OPA

—
—

?
H

—
•

1

PVV

k

SGP

?

Christenunie

ó

—

—-

2

—

7

z

PvdA

—

z

GroenLinks
PvdD

—

——

2

> 60 +

1

i

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

Verworpen

Aangenomen

De motie is:

/ /

^

/ ?

Voorzitter,

S'^/A

/2.0^

.
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

3

. 2 ^ ïöS'

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Carnivoor? Geef het door!

Agendapunt: 9F
Onderwerp Statenvoorstel: Actieplan het goede voorbeeld
Nummer Statenvoorstel: 2339748
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 januari 2019

Constaterende dat:
- een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon bevordelijk voor de gezondheid Is, maar ook
duurzamer is en positief bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen;
- dat de voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
- het concept "Carnivoor? Geef het door!" van professor Henriëtte Prast, zoals o.a. wordt gehanteerd door het
ministerie van OCW, hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen in de menukaart,
met behoud van volledige keuzevrijheid;
Overwegende dat:
- de Provincie Flevoland een mentaliteitsverandering van inwoners van Flevoland wil stimuleren met een
publiekscampagne, waaronder het stimuleren van 'het laten staan van het stukje vlees';
- ook op dit vlak de provinciale organisatie zelf het goede voorbeeld kan geven;
•

Verzoeken het college

/

X

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

Standaard vegetarische of plantaardige gerechten te serveren in het provinciehuis en tijdens door de provincie
georganiseerde bijeenkomsten, behalve voor personen die van tevoren bijzondere eetwensen hebben
opgegeven (zoutarm, glutenvrij, vlees of vis, enz.)

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (PvdD)

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

w
i
SiP
Christenunie
^

PAKTIJ VAN OE A R S E I D

Q
:'S?)ï GBOENUSKS

Partij voor
de Dieren

Si
Stemverhouding
Totaal

Kiy

/
3 o

VVD

Voor

Tegen

/

s

—

CDA

—

SP

5

D66

t;

—

OPA

/
i

-*
-—

/

PW
SGP

2

—

^

—

?

Christenunie
PvdA

2

—

GroenLinks

2

?
2
—

PvdD

2

Z

—

-

/

De motie is:

Udus beslojei/ in de op
Statengri
A. Kost

——'^

>

é

Aangenomen

adering van Provinciale Staten van
Voorzitter, "

Verworpen ^><^

.^Q

/ ^

^

