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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 27 februari 2019

Aanv/ezig:

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

W D : mevrouw M.E.H. Broen (afwezig tussen 17.54 en diner-schorsing), mevrouw J.J. KlijnstraRippen (vanaf 15.39), mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer A. Gijsberts (afwezig tussen 20.4520.54), 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 CA. Jansen, 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 CP.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de
heer W.F. Mulckhuijse en de heer H. van Ravenzwaaij. 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. O.P.A.Flevoland: de heer W. Jansen. GroenLinks: de heer S. Miske. SGP:
de heer J.L. Bogerd (vanaf 15.45) en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax en mevrouw L.
Vestering. 50PLUS: de heer E.G. Boshuijzen.
Afw/ezig met kennisgeving:

mevrouw A.A. Laurense (GL), de heer J.B. Janssen (PW)
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 kennisgeving

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur en dankt de gemeente
Lelystad voor de geboden gastvrijheid.

2. Vaststellen agenda
Agendapunt 9c Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening:
Aan de orde is een redactionele wijziging van de stukken.
Dit onderwerp werd door Provinciale Staten in haar vergadering op 30-1 terug
verwezen naar de commissie Ruimte van 6 februari (agendapunt 12).
In de commissie Ruimte heeft portefeuillehouder een redactionele wijziging
aangekondigd in verband met de gewijzigde datum van de inwerkingtreding.
Het betreft bijlage 7 en 10 van de Omgevingsverordening . Hierin is de datum
van 1 maart aangepast in 15 maart. Hiertoe zijn nieuwe versies opgenomen.
Agendapunt 9f "Vaststelling fractievergoedingen 2018". aangepast na
commissie
In de commissie Bestuur is aangegeven dat in de bedragen van enkele fracties
nog correcties plaats zouden vinden. Deze zijn Inmiddels verwerkt, in de
bundel zijn twee versies opgenomen : de versie die in de commissie Bestuur is
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behandeld en de gecorrigeerde versie. Er wordt besloten om dit onderwerp als
hamerstuk te agenderen.
Interpellatie
Er is een interpellatiedebat aangevraagd op verzoek van de fractie Partij voor
de Dieren - over de wijze van afschot edelherten in de Oostvaardersplassen.
Moties vreemd
De fracties PW (Bijvoeren Heckrunderen + Binnenvaart in Flevoland), WD
(Routeborden A6 Gooiseweg) en de SGP (Zorg Omtrent bereikbaarheid
spoedeisende hulp en acute verloskunde) dienen moties vreemd aan de orde
van de dag in.
Ordevoorstel
Er wordt ingestemd met het ordevoorstel om de "Moties Bijvoeren
Heckrunderen" te behandelen bij het interpellatiedebat.
De agendapunt 9a "Visie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland" wordt als
hamerstuk geagendeerd. (Motie Binnenvaart in Flevoland wordt dan als motie
vreemd geagendeerd).
Besluit

Agendapunt 9f "Vaststelling fractievergoedingen 2018" en agendapunt 9a
"Visie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland" worden als hamerstuk
geagendeerd. De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
De Staten besluiten de geheimhouding te bekrachtigen op bijlage 8 bij 'de
Besluit
mededeling m.b.t. aanbesteding concessie IJssel-Vecht', welke op de Lijst
ingekomen stukken van 7 februari heeft gestaan.
Dit in verband met aanbestedingsgevoelige informatie.
De Staten besluiten de geheimhouding te bekrachtigen op het statenvoorstel
'versterking vestigingsklimaat Noordelijk Flevoland' , welke in de kluis bij de
griffie heeft gelegen vanaf heden en blijft liggen tot en met de
statenbehandeling van 29 mei.
Dit in verband met aanbestedingsgevoelige informatie (de zogenaamde
bidbook-fase).
4. Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld.

5. Interpellatiedebat op verzoek van de fractie Partij voor de Dieren - wijze van afschot
edelherten In de Oostvaardersplassen
Vraagstelling
Vragen zoals aangeleverd voor de eerste termijn:
1 .Wat is de reactie van het college op de beelden die gemaakt zijn in de
Oostvaardersplassen waarop te zien is dat er auto's van Staatsbosbeheer
achter vluchtende roedels edelherten aanrijden en ze hiermee opjagen om
vervolgens de dieren te schieten?
2. Is het college op de hoogte dat drijfjacht op grofwild in Nederland is
verboden? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat
drijfjacht en iedere andere vorm van afschot dat lijkt op drijfjacht
onacceptabel is? Ziet het college toe op de huidige wijze van afschot en zo ja,
in welke vorm en welke frequentie? Wat zijn de bevindingen hiervan?
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3. Is het college bekend met de beelden uit de Oostvaardersplassen waarop
zichtbaar is dat een auto van staatsbosbeheer met hoge snelheid in de richting
van een groep heckrunderen rijdt? Bent u het met de Partij voor de Dieren
eens dat de Oostvaardersplassen een gebied is waar rust moet zijn voor de
dieren en dat het absoluut onacceptabel is om hier met hoge snelheid te
rijden, met name in de richting van dieren? Heeft het college hierop een
onderzoek ingesteld, danwel handhavende acties ondernomen?
4. Heeft het college de beelden gezien waarop zichtbaar is dat er edelherten
in de roedel worden geschoten? Hoe verhoudt deze methode van schieten tot
het voorkomen van verstoring van en de veroorzaking van stress bij de dieren,
zowel de edelherten zelf als de andere dieren, waaronder de vogels?
5. Heeft het college handhavingsverzoeken ontvangen n.a.v. deze wijze van
afschot, en wat heeft het college hiermee gedaan?

Toezegging

6. Is het college bereid om het afschot van edelherten per 15 maart te
eindigen in plaats van per 1 april, net zoals bij de damherten gebeurd in het
Hosterwold?
-

Motie 1

Moties Bijvoeren Heckrunderen

Stemverklaring
Aantal stemmen
Besluit motie

PvdA (tegen), 50plus (tegen), CU (tegen), D66 (tegen)
39
Verworpen (6 voor, 33 tegen)

Motie 5

Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Hofstra

Stemverklaring
Aantal stemmen
Besluit motie

PvdA (tegen), 50plus (tegen), CU (tegen), D66 (tegen)
39
Verworpen (8 voor, 31 tegen)

ó.Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 februari 2019
Besluit
Conform

7.VaststeUen besluitenlijst van 30 januari 2019
Conform.
Besluit
Een deel van de vergadering vond plaats in beslotenheid. Dit betrof het
voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland. Daarvan is een apart verslag
gemaakt dat ter inzage heeft gelegen bij de griffie. Het college heeft bij
mededeling aangegeven dat de geheimhouding op de betreffende stukken kan
vervallen.
De vergadering stemt in met het opheffen van de geheimhouding op het
voorbereidingsbesluit, het vaststellen van het verslag van het besloten deel
van de vergadering en het opheffen van de geheimhouding op het verslag en
hetgeen ter vergadering is besproken.
De griffie zal de betreffende stukken openbaar maken.
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8.Hamerstukken

Dictum

Besluit

Dictum

Besluit

Dictum

Stemverklaring
Besluit

Eindrapport Onderzoek rolverduidelijking PS bij Omgevingsdienst Flevoland
en Gooi en Vechtstreek
1. Kennis te nemen van de eindrapportage Onderzoek rolverduidelijking PS bij
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van het bijgevoegde advies in de vorm van een memo van
de Klankbordgroep OFGV uit Provinciale Staten en de daarin gemaakte
kanttekeningen;
3. De volgende conclusies/aanbevelingen aan PS en GS uit de eindrapportage
over te nemen:
a) Verdiep je meer dan nu met een beleidsmatige bril in de OFGV met de
bestaande mogelijkheden en instrumenten van PS: de kadernota, de
ontwerpbegroting, de (voorlopige) jaarrekening en het informatierecht.
b) Het rapporteurschap in te voeren bijvoorbeeld aan de hand van de
'methode Duisenberg'.
c) Hierbij te werken met twee rapporteurs, één van de coalitie en één van de
oppositie.
d) Per jaar eén vast inhoudelijk gesprek per jaar te voeren tussen GS en (de
rapporteurs namens) PS over enerzijds doelen en prioriteiten en anderzijds
resultaten, effecten en maatschappelijke meerwaarde van de OFGV.
e) Introduceer (eventueel als pilot) een vast inhoudelijk gesprek met (de
rapporteurs namens) PS over de doelen en prioriteiten en de resultaten,
effecten en maatschappelijke meerwaarde van de OFGV.
f) Benut de provinciale ambtelijke organisatie en de OFGV als adviseurs voor
de voorbereiding van het gesprek en betrek hen als toehoorders.
g) Start klein, met één maatschappelijk effect, om samen ervaring op te doen
met het sturen op en meten van outcome.
h) Evalueer bij het tweede gesprek of de verwachtingen worden Ingelost en
het gesprek meerwaarde heeft.
4. Gedeputeerde Staten te verzoeken voorstellen te doen voor het realiseren
van de aanbevelingen en daarbij de huidige Staten en na 20 maart 2019 de
nieuwe Staten hierbij te betrekken.
5. In goed overleg met de nieuwe Provinciale Staten een evaluatiemoment af
te spreken.
Conform
Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad
1. Kennis te nemen van het eindrapport "Externe Evaluatie Randstedelijke
Rekenkamer en de Programmaraad";
2. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken Inhoudelijk op de hen
regarderende aanbevelingen te reageren en aan te geven of en zo ja hoe deze
aanbevelingen door zullen werken in de toekomstige werkwijze van de
Randstedelijke Rekenkamer;
3. De aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde:
3.1 Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad;
3.2 Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van
Statenleden bij het rekenkameronderzoek te vergroten;
3.3 Creëer ruimte en tijd voor een goed debat.
Conform
Statenvoorstel afdoening moties
1 .De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties per commissie,
met de nummers: D28, D29, El 1 en El 5 als afgedaan te beschouwen en van de
lijsten van moties af te voeren.
PW (tegen afvoeren D29)
Conform
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d.
Dictum
Besluit
e.
Dictum

Besluit
9a
Dictum

Stemverklaringen
9f
Dictum

Besluit

Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
1. De evaluatie Agenda Vitaal Platteland vast te stellen;
2. De uitkomsten ervan te betrekken bij de vorming van het nieuwe college
van Gedeputeerde Staten (2019 - 2022)
Conform
Overdracht Swifterringweg en Biddingweg aan de gemeente Dronten
1. In te stemmen met de onttrekking van € 834.000 uit de egalisatiereserve
activering vervangingsinvesteringen en € 320.000 uit de voorziening nietjaarlijks onderhoud voor het in acceptabele staat van onderhoud brengen door
de gemeente Dronten van de over te dragen Swifterringweg gelegen op het
grondgebied van Dronten en Biddingweg ten noorden van de Overijsselseweg;
2. De uit beslispunt 1 voortvloeiende zevende begrotingswijziging 2019 vast te
stellen.
Conform
Visie duurzaam goederenvervoer Flevoland
1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op de ontwerp-visie duurzaam
goederenvervoer Flevoland en de reactie van het college daarop, zoals
opgenomen in de antwoordnota (2361970).
2. In te stemmen met de (geringe) tekstuele wijzigingen in de visie, zoals
opgenomen in deze antwoordnota.
3. De visie duurzaam goederenvervoer Flevoland vast te stellen.
Groenlinks (voor)
Vaststelling fractievergoedingen 2018
Voorgesteld besluit
1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2018 vast te stellen
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t / m l, de in het Jaarverslag 2018
genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot
terugvordering over te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reserve:
a. WD € 27.954,94
b. PW €30.854,21
c. CDA € 18.278,50
d. SP € 23.746.79
e. D66 € 17.834,70
f. PvdA € 14.179,50
g. Christenunie € 5.728,07
h. GroenLinks € 58,45
i. PvdD € 7.099.34
j . SGP € 2.607,07
k. 50PLUSC 1.047,10
l. Senioren+Flevoland € 7.667,80
Conform

9. Besoreekstukken
Samen maken we Flevoland: Uitwerkingsagenda deel 1
b.
1. In te stemmen met de Samen Maken We Flevoland Uitwerkingsagenda deel 1
Dictum
2. Kennis te nemen van de Tussenrapportage Samen Maken We Flevoland
Toezegging
Aantal aanwezig 39
Unaniem aangenomen
Besluit
WD,
50+, CDA, PvdD, SP, GL, D66, PvdA, O.P.A.Flevoland, CU, PW, SGP
Stemverklaringen
(voor)
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c.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
d.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
e.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

s.

Dictum

Toezegging
Stemverklaringen
Amendement A
Dictum

Vaststelling Omgevingsprogramma en omgevingsverordening Flevoland
1. Kennis te nemen van de antwoordnota ontwerp Omgevingsprogramma en
ontwerp Omgevingsverordening.
2. Het Omgevingsprogramma Flevoland en de Omgevingsverordening Flevoland
vast te stellen.
3. De beleidsnota's en verordeningen die zijn opgegaan in het
Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening in te trekken.
39
Aangenomen met 34 stemmen voor en 5 stemmen tegen
WD, CDA, SGP, CU, PvdD (voor), PW (tegen)
Evaluatie Flevotop
1. Kennis te nemen van de rapportage 'Evaluatie Flevotop';
2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage en het
college van GS te verzoeken die bij de nieuwe Staten onder de aandacht te
brengen.
39
Aangenomen met 34 stemmen voor en 5 stemmen tegen
PvdA, SGP, GL, CDA, PvdD, WD, SP, CU (voor), PW (tegen)
Initiatiefvoorstel Vernieuwend initiatief Prijs
1. De Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) als een tweejaarlijks terugkerend
initiatief in te stellen;
2. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven deze namens de provincie
Flevoland te organiseren;
3. Gedeputeerde Staten te verzoeken in contact te treden met het Waterschap
Zuiderzeeland met het verzoek de organisatie, prijs en de bijeenkomst te
ondersteunen;
4. Een Reglement uit te werken en een jury samen te stellen en inzendingen
uit te vragen;
5. Na te streven dat de Vernieuwend Initiatief Prijs om de 2 jaar wordt
uitgereikt, voor het eerst tijdens de Dag voor de Flevolandse Ruimte, medio
oktober 2019 of uiterlijk in 2020;
6. Structureel 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de Vernieuwend
Initiatief Prijs en de dekking te vinden in de stelpost nieuw beleid.
38
Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen
D66. SP. GL. SGP. CU. PvdA, CDA. WD (voor), PW (tegen)
Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuwland
1. De ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land richtinggevend te laten
zijn voor de planvorming voor het Nationale Park Nieuw Land.
2. De voorstellen t.a.v. de ruimtelijke uitwerking, educatie, marketing,
communicatie , onderzoek, organisatie en financiën door GS in 2019 samen
met de gebiedspartners uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen.
O.P.A. Flevoland (voor)
PS betrekken bij planvorming Nationaal Park Nieuw Land
Beslispunt 2 ter vervangen door:
De voorstellen t.a.v. de ruimtelijke uitwerking, educatie, marketing,
communicatie, onderzoek, organisatie en financiën door GS in 2019 samen
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met de gebiedspartners en Provinciale Staten uit te werken en ter
besluitvorming aan PS voor te leggen.
Stemverklaringen Aantal aanwezig
39
Aangenomen met 31 stemmen voor en 8 stemmen tegen
Besluit
Besluit inclusief Amendement A
Aantal aanwezig
39
Aangenomen met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen
Besluit

Dictum

Randstedelijk Rekenkamerrapport 'Energie in transitie'
1. Kennis te nemen van het rapport 'Energie in Transitie';
2. De aanbevelingen aan PS over te nemen:
a. Geef invulling aan uw kaderstellende rol door ambities te
formuleren voor zowel korte als lange termijn, met ruimte voor de
inbreng van partners in het totstandkomingsproces van deze
ambities.
b. Geef ruimte aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als
gevolg van de dynamiek zijn niet alle opties/mogelijkheden op
voorhand te voorspellen.
c. Verzeker u, naast de verantwoordingsinformatie die u van GS
ontvangt, via procesinformatie dat het proces goed verloopt.
d. Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het
gezamenlijke proces.
3. Kennis te nemen van de aanbevelingen aan GS:
2. Bepaal de weg richting einddoel en stel tussendoelen op. Dat zorgt
ervoor dat de opgave concreet en behapbaar wordt;
3. Reken door wat het ingezette Instrumentarium oplevert aan
energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2reductie en/of betrek expert judgement bij aanvang van het
(nieuwe) energietransitie programma;
4. Stuur zowel op provinciaal niveau als voor de regio's in de
Regionale Energiestrategieën aan op:
a. het zoveel mogelijk hanteren van dezelfde terminologie als
het gaat om het formuleren van de ambities ten aanzien van
energietransitie. Aansluitend bij Europese en landelijke
afspraken gaat het om:
O Opwekking hernieuwbare energie (in PJ en als % van het
finale gebruik)
O Energiebesparing (in PJ en als % van het finale gebruik)
oC02-reductie (in tonnen)
b. het gebruik van vergelijkbare eenheden en referentiejaren in
de te formuleren ambities
c. gelijke ijkmomenten in de periode tussen 2020 en 2050,
bijvoorbeeld elke 5 jaar
d. pak dit zoveel mogelijk in IPO-verband op;
5. Maak gebruik van de landelijke Klimaatmonitor voor het in beeld
brengen van effecten en voorzie PS daarnaast van informatie
waaruit de inzet van de provincie en de resultaten daarvan blijkt;
6. Sluit met de indicator COi-uitstoot zoals opgenomen op
waarstaatjeprovincie.nl (en de landelijke klimaatmonitor) aan op
de in het BBV opgenomen indicatoren;
7. Stel via het IPO aan BZK voor om twee indicatoren toe te voegen
aan de indicatoren die alle provincies gebruiken voor het thema
energietransitie, te weten:
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a. Omvang van finale energiegebruik in TJ en als percentage ten
opzichte van het energiegebruik in 1990
b. Omvang van hernieuwbare energie als percentage van het
finale energiegebruik;
Toezegging

-

Beslispunt participatie toevoegen
Beslispunt toe te voegen:
Gedeputeerde Staten te verzoeken Provinciale Staten, in combinatie met de
landelijke rapportagemomenten, te informeren hoe de Flevolandse Burgers en
bedrijven bij de energietransitie betrokken worden en wat de mogelijkheden
zijn van participatie.
Stemverklaringen Aantal aanwezig
38
Aangenomen met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Besluit
Besluit inclusief Amendement B
Stemverklaringen Aantal aanwezig
38
Aangenomen met algehele stemmen
Besluit
Amendement C
Dictum

lO.Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 2
Binnenvaart in Flevoland
Verzoeken het college in gesprek te treden met de Minister over het belang
Dictum
van de binnenvaart in Flevoland en aan te dringen op vrijwaring van de CCRregelgeving voor de kleine binnenvaartschepen, naar voorbeeld van Duitsland.
Toezegging
Aantal aanwezig 39
Aangenomen met 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen
Besluit
Stemverklaringen GL en PvdD (tegen), D66 en CU (voor)
Motie 3
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Motie 3
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig

Routeborden A6 Gooiseweg
Verzoeken het college:
- nadrukkelijk met Rijkswaterstaat in overleg te gaan om minimaal de
verwijzing Zeewolde weer op de route borden bij de afslag A6 naar de N305 te
plaatsen;
- het belang van de N305 voor Flevoland, Lelystad Airport en haar regionale
netwerken als geheel daarbij te onderbouwen;
- PS Flevoland van de uitkomst van dit overleg op de hoogte te houden.
39
Aangenomen met 27 stemmen voor en 12 stemmen tegen
Zorg omtrent bereikbaarheid spoedeisende hulp en acute verloskunde
Verzoeken het college:
- de zorgen over de verminderde bereikbaarheid van spoedeisende hulp en
acute verloskunde sinds het faillissement van het ziekenhuis Lelystad namens
Provinciale Staten over te brengen bij de Minister en Tweede Kamer.
- De Minister te verzoeken dit aspect mee te nemen in het onderzoek naar
toekomstbestendige zorg in Flevoland en in samenspraak met betrokken
instanties zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen om de bereikbaarheid
van spoedeisende hulp en acute verloskunde in de vier Flevolandse gemeenten
(Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad) te verbeteren.

•

39
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Besluit
Stemverklaringen

Aangenomen met algehele stemmen
PvdA, CU, GL, CDA, PvdD, PW, WD, SP, 50+, D66, O.P.A. Flevoland (voor)

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Vastgesteld ifyde vergadering, van Provinciale Staten van 27 maart 2019
Statengriffie/,
^^^^''^^
Voorzitter,

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://staten1nformatie.flevoland.nl

