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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 29 mei 2019

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: M e v r o u w A. Kost

FvD: de heer J.H.N. Beenen, C.H.W. van den Berg, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange,
mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen.
W D : de heer F.A. Achtien, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, de heer J.
de Reus, mevrouw M. Smeels-Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PW: de heer W. Boutkan, de heer
CA. Jansen, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de
heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer J.N.J.
Appelman, mevrouw H.R. Bogaards-Simonse en mevrouw C.J. Schotman. PvdA: mevrouw D. AlObaidi, mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer H.J. Hofstra, de heer L.
Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. Muickhuijse en mevrouw M. Müller.
50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij (15:45 uur) en de heer P.A. van der Starre. D66: mevrouw Y.B.
den Boer en de heer T. Smetsers. PvdD: de heer J. Luijendijk en mevrouw L. Vestering. SGP: de
heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe.
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 heer
J.A. Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (WD).
Afwezig met kennisgeving

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heer van Rooij is iets
verlaat.
De voorzitter laat weten dat vandaag voor het eerst digitaal gestemd gaat
worden, waarbij de komende drie (vergader) maanden als testperiode zullen
gelden.
2. Vaststellen agenda
Vragenhalfuurtje
De fractie van de PvdD heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen
over de Oostvaardersplassen. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 4.
Benoemingen
Bij de benoemingen, agendapunt 5, wordt besloten bij acclamatie te
stemmen.
Hamerstukken
Aan de hamerstukken wordt toegevoegd agendapunt 10e 'lidmaatschap
vereniging statenlid.nu. '
Brief stand van zaken informatie
OM bij de behandeling van agendapunt 8, de 'brief stand van zaken informatie'
de informateurs te kunnen laten deelnemen aan de beraadslagingen besluit de
vergadering tot toepassing van artikel 37 uit het Reglement van Orde.
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Moties vreemd
De fractie van de PvdD zal een motie vreemd "onderzoek naar wijze afschot
edelherten in de Oostvaarderplassen" indienen.
Besluit

Conform

3. Mededelingen
De voorzitter en de griffier willen met binnenkort met alle Statenleden een
kennismakingsgesprek voeren en zullen hiertoe afspraken gaan inplannen.
4. Vragenhalfuurtje
Onderwerp
Oostvaarderplassen - Partij voor de Dieren
Beantwoording
Gedeputeerde Hofstra
5. Benoemingen
Ontwerpbesluit
voordracht

Advies
commissie
geloofsbrieven

Als burgerleden te benoemen:
WD: de heer J.J. de Haan
PW: de heer J.M. Keuter
GroenLinks: mevrouw S.S. Boejhawan-Mangroo
CDA: de heer J. van Slooten
PvdA: de heer A. Nessar
ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng
SP: de heer J. Cocu
50PLUS: mevrouw M. Reigwein
D66: mevrouw N.A.M. Visser
PvdD: de heer E.F. Puijk
SGP: de heer A.C. Hanse
DENK: de heer O. el Boussaidi
Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten
de heer J.N. Simonse.
Te benoemen tot leden van de tijdelijke afvaardiging naar de
Algemene Vergadering van het IPO op 18 juni de heren J.N. Simonse en
de heer T. A. Smetsers
Te benoemen tot leden van tijdelijke afvaardiging naar de
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer van medio juni de heren
W. de Jager en C.J. Kok
De volgende leden te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie
Griffier: de heer J.N. Simonse
De benoemingen in te laten gaan op 29 mei 2019 en te laten duren tot
de Statenverkiezingen van maart 2023.
Tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het Seniorenconvent
voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie gezocht
worden binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van
een werkgroep of delegatie.
De voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van
de Provinciale Staten van Flevoland, mevrouw de Lely , doet verslag van de
werkzaamheden van de commissie. Zij geeft aan dat de commissie de taken
heeft verricht die haar wettelijk en volgens het Reglement van Orde van
Provinciale Staten zijn opgedragen.
De commissie bestond naast mevrouw de Lely uit de Statenleden de heer van
Rooij en de heer Smetsers.
De commissie heeft de geloofsbrieven van de 12 burgerleden onderzocht:
gebleken is dat de genoemden aan alle in de wet gestelde voorwaarden
voldoen.
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De commissie adviseert de burgerleden te benoemen als burgerlid van
Provinciale Staten van Flevoland, nadat zij de eed respectievelijk de
verklaring en de beloften hebben afgelegd.
Amendement A
Dictum

GroenLinks - Toevoegen verduidelijking vervanging leden AV IPO en PR
Randstedelijke Rekenkamer
1 .Als burgerleden te benoemen:
WD: de heer J.J. de Haan
PW: de heer J.M. Keuter
GroenLinks: mevrouw S.S. Boejhawan-Mangroo
CDA: de heer J. van Slooten
PvdA: de heer A. Nessar
ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng
SP: de heer J. Cocu
50PLUS: mevrouw M. Reigwein
D66: mevrouw N.A.M. Visser
PvdD: de heer E.F. Puijk
SGP: de heer A.C. Hanse
DENK: de heer O. el Boussaidi
2. Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten de
heer J.N. Simonse.
3. Te benoemen tot leden van de tijdelijke afvaardiging naar de Algemene
Vergadering van het IPO op 18 juni de heren J.N. Simonse en de heer T. A.
Smetsers
4. Te benoemen tot leden van tijdelijke afvaardiging naar de Programmaraad
Randstedelijke Rekenkamer van medio juni de heren W. de Jager en C.J. Kok
5. De volgende leden te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie
Griffier: de heer J.N. Simonse
6. De benoemingen in te laten gaan op 29 mei 2019 en te laten duren tot de
Statenverkiezingen van maart 2023.
7. Tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het Seniorenconvent voor te
leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie gezocht worden binnen
dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van een werkgroep of
delegatie. Dit laatste geldt niet voor de functies genoemd onder
beslispunten 3 en 4. Bij het vaststellen van de definitieve afvaardigingen
hiervoor speelt de fractie van de voorganger geen rol en heeft elk Statenlid
zodoende gelijke kansen om benoemd te worden.

Stemverklaring
Aantal aanwezig 41
Besluit op
Aangenomen, bij acclamatie
amendement A
Besluit inclusief Amendement A
Aantal aanwezig 41
Besluit
Aangenomen, bij acclamatie

6. Vaststellen Lijstvan Ingekomen Stukken van 29 mei 2019
Besluit
Conform
7. Vaststellen besluitenlijsten van 17 april en 8 mei 2019
Besluit
De voorzitter zal het aantal stemmen op 8 mei laten aanpassen naar 38 (ipv
48). Verder conform.
8,Stand van zaken informatieproces
Op 27 mei hebben de Staten een brief ontvangen van de heren van Bochove en van Beek met de
stand van zaken ten aanzien van de informatie. Hierover wordt in twee termijnen debat gevoerd.
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Besluit
9.Hamerstukken
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek: Ziensv/ijze begroting 2020
a.
en Iste begrotingswijziging 2019
1. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen
Dictum
met de ontwerpbegroting 2020 van de OFGV;
2. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen
met de 1^ begrotingsv^jziging 2019 van de OFGV;
3. Door middel van bijgaande brief de door Gedeputeerde Staten
ingediende voorlopige ziensv/ijzen aan de OFGV te bekrachtigen.
Besluit
Conform
Stemverklaring
b.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
c.

Randstedelijke Rekenkamer: zienswijze op begroting 2020 en 1ste
begrotingswijziging 2019
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2020 van de Randstedelijke
Rekenkamer;
2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 van de
Randstedelijke Rekenkamer;
3. Geen zienswijze op de concept begroting 2020 van de Randstedelijke
Rekenkamer in te dienen;
4. Geen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 van de
Randstedelijke Rekenkamer in te dienen;
5. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels
bijgevoegde brief over het onder 3 6t 4 genomen besluit te informeren.
Conform
-

Besluit
Stemverklaring

RHC Het Flevolands Archief: zienswijze ontwerp programmabegroting 20202023
1. een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 20202023 van RHC Het Flevolands Archief
Conform
-

cf.
Dictum
Besluit
Stemverklaring

Versterking vestigingsklimaat Noordelijk Flevoland
Statenvoorstel is geheim
Conform
-

lOe.
Dictum

Lidmaatschap vereniging Statenlid.nu
1. Tot wederopzegging collectief lid te worden van de vereniging Statenlidnu.
2. Het collectief lidmaatschap voor Statenleden van Provinciale Staten van
Flevoland te laten gelden.
3. Het collectief lidmaatschap op grond van artikel 2.3.4 van het
Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers door de provincie te
laten vergoeden.
Conform
-

Dictum

Besluit
Stemverklaring

10. Bespreekstukken
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10a.
Dictum

Toezegging
Stemverklaring
Amendement B
Dictum

Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland: verzoek mandatering
ontwikkelingsconstructie
1 Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om binnen de eerder
vastgestelde financiële kaders te besluiten over de rollen en
taakverdeling bij de ontwikkeling en exploitatie van de Maritieme
Servicehaven Noordelijke Flevoland.
PvdA
PW, ChristenUnie - Toevoegen beslispunt i.v.m, verslagleggingvereisten
investeringen maatschappelijke functie
1 .Gedeputeerde Staten mandaat te verlenen om binnen de eerder vastgestelde
financiële kaders te besluiten over de rollen en taakverdeling bij de
ontwikkeling en exploitatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijke
Flevoland.
2.Vast te stellen dat de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland een
maatschappelijke functie heeft.
PvdA
41
Aangenomen, met algehele stemmen

Stemverklaring
Aantal aanwezig
Besluit
amendement
Besluit inclusief Amendement B
.
Aantal aanwezig 41
Besluit
Aangenomen, met algehele stemmen
70b.
Dictum

Toezegging
Amendement C
Dictum

AER Summer Academy
1. In te stemmen met deelname aan de Assembly of European Regions (AER)
Summer Academy 2019 door één Statenlid;
2. Dit Statenlid te benoemen als verkennend rapporteur namens Provinciale
Staten om de meerwaarde en randvoorwaarden van deelname in de
toekomst te onderzoeken;
3. De rapporteur een concrete opdracht mee te geven zoals verwoord in
bijlage 1 en een terugkoppeling aan Provinciale Staten te laten
verzorgen.
4. In te stemmen met de namens Provinciale Staten voorgestelde
rapporteur.
GroenLinks - Rapporteurs AER Summer Academy
1. In te stemmen met deelname aan de Assembly of European Regions (AER)
Summer Academy door Statenleden de heren Niek Beenen en Hicham Ismaili
Alaoui;
2. Deze statenleden te benoemen als verkennende rapporteurs namens
Provinciale Staten om de meerwaarde en randvoorwaarden van deelname in de
toekomst te onderzoeken;
3. De rapporteurs een concrete opdracht mee te geven zoals verwoord in bijlage
1 en een terugkoppeling aan Provinciale Staten te laten verzorgen.
41
Aangenomen met 31 stemmen voor en 10 stemmen tegen

Stemverklaring
Aantal aanwezig
Besluit
amendement
Besluit inclusief Amendement C
Aantal aanwezig 41
Aangenomen, met algehele stemmen
Besluit
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70c.
Dictum

Toezegging
Motie 3

Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen en besluit Gedeputeerde Staten
over projectplan en Omgevingsverordening Flevoland
Besluit in mededeling GS, dat aanleiding gaf voor agendering:
Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp inpassingsplan beoordeeld en
geconcludeerd dat er geen aanleiding is voor het indienen van een ziensv/ijze
omdat het plan voldoet aan de vastgestelde spelregels en eerder geaccordeerde
uitzonderingen.
Gedeputeerde zegt toe dat in de omgevingsvergunning de gestelde eisen worden
opgenomen om zo veel mogelijk overlast voor omwonenden te vermijden.
SGP, FvD - Indienen zienswijze op het Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (participeren)

Ingetrokken
Motie 4

FvD - Indienen zienswijze op het Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (zorgen van
bewoners)

Ingetrokken
Motie 5

SGP, FvD, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, PW - Ontwerp R.I.P. Windplan Groen
(participeren)

Dictum

Dragen het college op een uiterste inspanning te plegen om in het gebied
windpark Hanze te komen tot maximale draagvlak en gelijkwaardige participatie.
41
Voor: WD, FvD, PW, ChristenUnie, GroenLinks
Aangenomen, met algehele stemmen

Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit
lOd.
Dictum

Toezegging
Stemverklaring
Besluit

Jaarstukken 2018
1. De Jaarstukken 2018 (bestaande uit het Jaarverslag 2018 en de
Jaarrekening 2018), welke sluiten met een positief rekeningresultaat van
€ 8.704.000, vast te stellen.
2. Het rekeningresultaat 2018 te bestemmen voor (conform bijlage 2):
a. Onontkoombare uitgaven ad € 5.450.000;
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten
ad € 3.254.000.
3. De 9^*^ begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2018 van PwC en de
bestuurlijke reactie daarop.
Gedeputeerde Fackeldey zal voor de zomer met een mededeling komen over de
stand van zaken t.a.v. Regiotaxi.
50PLUS
Aangenomen, met algehele stemmen

Amendement D

50PLUS - Vrijgekomen budget (Nationaal Park Nieuwiand)
Ingetrokken

Amendement E
Stemverklaring

Vrijgekomen budget (onontkoombare uitgaven)
-

Stemming

Verworpen met 10 stemmen voor en 31 stemmen tegen

SP- Tarieven Regiotaxi ziekenhuisbezoek
Ingetrokken
11 .Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
PvdD - Onderzoek naar wijze afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
Motie 1
Motie 2
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Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring

Dragen het college op een onderzoekscommissie in te stellen naar op welke wijze
en methode het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen heeft
plaatsgevonden in de afgelopen winter.
41
Verworpen met 22 stemmen tegen en 19 stemmen voor.
Tegen: GroenLinks, WD, SGP, PvdA
Voor: FvD, SP, PW

12,Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.24 uur.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van
State^Vgriffier,
^

(oy^^' ^^'J
^ Voorzitter,
Vnnrzi

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
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RDE VAN D

Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie n r . : ^
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Onderzoek naar wijze afschot edelherten in de Oostvaardersplassen

Agendapunt:

(1

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

29 mei 2019

Constaterende dat:
- er op 25 januari op 1 dag door 4 jagers een groot afwijkend aantal edelherten is gedood, namelijk 252;
- de dierenarts in het verslag van zijn werkbezoek vermeldt dat de edelherten 'ad random' worden
afgeschoten, en er geen rekening is gehouden met sociale structuren in de groep;
- er op social media beelden circuleren waaruit opgemaakt kan worden dat er dieren in de groep worden
geschoten, terwijl Staatsbosbeheer voor de camera van de pers aangeeft niet in de groep te schieten;
- er op social media beelden circuleren waaruit opgemaakt kan worden dat dieren worden opgejaagd tijdens
het afschot;
Overwegende dat:
- er onduidelijkheid bestaat over de wijze en de gebruikte methode waarop edelherten in de
Oostvaardersplassen zijn geschoten;
- duidelijkheid hierover ook van groot maatschappelijk belang is;
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- een onderzoekscommissie in te stellen naar op welke wijze en methode het afschot van edelherten in de
Oostvaardersplassen heeft plaatsgevonden in de afgelopen winter;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

^^^^^^^^

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

Utr^tsvmrSt

ChristenUnie
^

PARTIJ VAN OE AsaeiD

fiff

anotSHUUKS

Partij voor
de Dieren

Stemverhouding
Totaal
VVD

Voor

4/ (5
i
—
2

CDA
SP
D66
50PLUS
PW
SGP

2
7

H

i

ChristenUnie
PvdA
GroenLinks

PvdD

Tegen

If

i

3
2

2

—
/
3
3

-• •
—

—
—

/

De motie is:

Aldus beslot

Aangenomen

•

(enbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengr

Voorzitter,

A. Kost,

L. Verbeek

Verworpen
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MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.
(In te vullen door dè'gfrfffër)

Onderwerp: tarieven Regiotaxi ziekenhuisbezoek
Agendapunt: 10d
Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2018
Nummer Statenvoorstel: 2397931
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 mei 2019

Constaterende dat:
-het IJselmeerziekenhuis in Lelystad failliet is gegaan,
-Hierdoor vele Flevolanders veel verder moeten reizeryvoor een ziekenhuisbezoek.
-Deze ziekenhuizen in de regio, met het reguliere openbaar vervoer, lastig of omslachtig te bereiken zijn.
-De reistijd en met name de reiskosten hierdoor voo'r betrokkenen navenant oplopen.
-Er restricties zijn om bij gebruik van de regiota^i het gereduceerde (niet commerciële) tarief toe te passen.
( Restricties zoals het nodig hebben van een WMO pas, of restricties in locatie en kilometer beperking )
-Er in de jaarstukken blijkt dat er geld over is/bij de kosten voor de regiotaxi.
-Er naar aanleiding van het faillissement van het IJselmeerziekenhuis. statenbreed een motie is aangenomen,
waarin de zorgen uitgesproken werden over de gevolgen van de sluiting voor de inwoners van Flevoland.
Overwegende dat:
^
-De verruiming van de regelingen vo^r de regiotaxi voor de toepassing van het niet commercieel tarief een
mogelijkheid is om de opgelopen reiskosten voor getroffenen naar ziekenhuizen te reduceren en als bijkomend
voordeel de reistijden te verkortei^.
-Zo de Flevolanders .gedeeltelijX, te compenseren voor de extra financiële ongemakken waarmee zij worden
geconfronteerd.
Verzoeken het college

Dragen het college op /

•

Spreken uit

Op korte termijn, in overleg met de betrokken gemeenten, een plan en de bijbehorende financiële
onderbouwing, te ontyvikkelen voor een gebruik van de Regiotaxi tegen gereduceerd (niet commercieel)
tarief, voor bezoek aan ziekenhuizen in de regio.
En dit plan aan de'Staten te presenteren.
en gaan over tot'^de orde van de dag.

Naam ylitiatiefnemer: Frans Muickhuijse SP

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SP®

O
uaxssaj
Forum voor
Democratie

ChristenUnie

/

/ \ U ) t eROENLINKS
ZIN IN DE TOEKOMST

/

#PvdA

/
/

A ^ J k Partij voor
de Dieren

/
—

d

/

/
Voor

Stemverhouding
Totaal

/

Tegen

/

WD

/

SP

/

D66

/

CDA

/

FvD

/

PW

/

SGP

/

ChristenUnie
,/

GroenLinks
PvdA

/

/

50PLUS

/

PvdD

/

DENK

/
/

De motie is:

/

Aangenomen

Aldus beslotenp pe openbargji^gadyring van Provinciale Staten van
Statengriffier^
A. Kos{

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

)

(In te vullen door deViffiér)

Onderwerp: Indienen zienswijze op het Ontwerp R.I.P. Windplan Groen
Agendapunt: 8B
Onderwerp Statenvoorstel: : Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen/^n besluit GS over
Projectplan en Omgevingsverordening Flevoland
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 mei 2019

Constaterende dat:
Binnen het Regioplan Windenergie van de'provincie Flevoland gewerkt wordt aan de realisatie van
het Regioplan Windpark Groen.
/
Windpark Hanze onderdeel uitmaakt van "Windpark Groen"
Er 19 initiatiefnemers met 15 windmolens deel uitmaken van het Windpark Hanze.
Overwegende dat:
/
Volgens de kaders van het Regioplan Windenergie Flevoland, bewoners uit hetzelfde gebied de kans
moeten worden geboden voor/financiële participatie vanaf de eerste risicodragende fase op gelijke
voet.
^
In ieder geval alle bewoners en ondernemers in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om
financieel te participeren in de exploitatie.
Beide vormen van financiële participatie eerlijk, eenvoudig en evenwichtig moeten zijn
vormgegeven.
/
Een evenredige verdeling van de maatschappelijke baten een voorwaarde is om het brede
maatschappelijke draagvlak voor windenergie, dat nu in de provincie aanwezig is, op lange termijn te
behouden (regioplan wind blz 6.)
Er een scheefgroei is ontstaan tussen de lusten en lasten voor bewoners in het gebied .
Er 61 omwonenden in Windpark Hanze niet tijdig zijn geïnformeerd en dat hen geen mogelijkheid
voor participatie is geboden zoals bedoeld in het Regioplan Windenergie.
Er tevens 8/omwonenden aan de Ketelweg en Roggebotweg middels een contract geen mogelijkheid
meer hebben om protest aan te tekenen en ook niet kunnen deelnemen zoals bedoeld in het
Regioplan.
Het Waterschap Zuiderzeeland sinds 12 oktober 2018 wel mee participeert in het Windpark Hanze

•

Verzoeken het college

/

X

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

Een zienswijze namens Provinciale Staten in te dienen op het Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen
wMTin bezwaar gemaakt wordt op het onthouden van de mogelijkheid van het niet vroegtijdig participeren
61 omwonenden van Windplan Hanze.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

J.N. Simonse (SGP)

Handtekening initiatiefnemer:

Al).. 1

'RfiiASuu

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SP.

ijllllll^

D6€
llevoland

Forum voor
^ * Democratie

/

y

SGP
ChristenUnie
/
/^?>kOROENIJNKS

/

#PvdA
nsm

/

Partij voor
de Dieren

/
/

Voor

Stemverhouding
Totaal

/

SP

/

D66

/

CDA

/

FvD

/

PW

/

SGP

/

ChristenUnie

/

GroenLinks

/

PvdA

/

50PLUS

/

PvdD

/
/

De motie is:

Aangenomen

AUJus besloten ijKof openbare^Vgadering van Provinciale Staten van
/Statengriffier,
A. Kost

Tegen

/

VVD

DENK

/

Verworpen

PROVINCIE

FLEVOLAND

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

|

^

(In te vullen door d ^ r i f j i ^ )

Onderwerp: Indienen zienswijze op het Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (zorgen^van bewoners)

Agendapunt: 10c
/
Onderwerp Statenvoorstel: : Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen en besluit GS over
Projectplan en Omgevingsverordening Flevoland
/
Nummer Statenvoorstel:

/

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 mei 2019

Constaterende dat:

^'

Binnen het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland gewerkt wordt aan de realisatie van
het Regioplan Windpark Groen.
/
Windpark Hanze onderdeel uitmaakt vari "Windpark Groen".
Er 19 initiatiefnemers met 15 windmolens deel uitmaken van het Windpark Hanze.
/
Overwegende dat:
ƒ
Bewoners zeer veel zorgen hebben geuit aangaande de kwaliteit van de omgeving,
de natuur en hun eigen woongenot en gezondheid.
/
•

Verzoeken het college

/

X ƒ Dragen het college op /

•

Spreken uit

Een zienswijze namens Provinciale Staten in te dienen op het Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan
Groen en om'de tafel te'gaan met de bewoners zodat eventuele reële zorgen weggenomen kunnen
worden. De zienswijze zou rekening moeten houden met de zorgen (waaronder mede het borgen van
de gezondheid) van de bewoners t.a.v.:
1) Overschrijding/an geluidsnorm van Windtubine HVN1 (hoger dan het advies max 45dB Lden);
2) Overschrijding van de grenswaarden van 35 dB van de turbines HVN1,2,3,4 EN 5 die liggen aan het
stiltegebied^.Roggebotzand;
3) De MER va^'windplan Groen. Deze zou onvolledig zijn omdat er geen rekening gehouden is met
turbulentie op rookgassen van Komeco (in windplan Blauw heeft dit WEL gestaan) en verspreiding
van gev^asbeschermingsmiddelen richting woonkern Ketelhaven en het Natuurnetwerk Nederland
genaamd NNN en er geen rekening is gehouden met insectensterfte ten gevolge van de
windmolens;
4) Het/beeldkwaliteitsplan windenergie opgesteld door Dronten & Lelystad waarin staat dat de
contouren van Flevoland gevolgd moeten worden zodat het er van bovenaf goed uitziet en tevens
tenminste 7 windmolens in een rij moeten staan (hierdoor worden plaatsingsmogelijkheden
/beperkt).

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: GJ Ransijn

Handtekening initiatiefnemer:
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MOTIE
Artikel 25 van Re

van Orde Provinciale Staten van Flevoland

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

Onderwerp: Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (participeren)

Agendapunt: 10c
Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

Constaterende dat:
Binnen het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland gewerkt wordt aan de realisatie van
het Regioplan Windpark Groen.
Windpark Hanze onderdeel uitmaakt van "Windpark Groen"
Er 19 initiatiefnemers met 15 windmolens deel uitmaken van het Windpark Hanze.
Overwegende dat:
Volgens de kaders van het Regioplan Windenergie Flevoland, bewoners uit hetzelfde gebied de kans
moeten worden geboden voor financiële participatie vanaf de eerste risicodragende fase op gelijke
voet.
In ieder geval alle bewoners en ondernemers in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om
financieel te participeren in de exploitatie.
Beide vormen van financiële participatie eerlijk, eenvoudig en evenwichtig moeten zijn
vormgegeven.
Een evenredige verdeling van de maatschappelijke baten een voorwaarde is om het brede
maatschappelijke draagvlak voor windenergie, dat nu in de provincie aanwezig is, op lange termijn te
behouden (regioplan wind blz 6.)
Er een scheefgroei lijkt te zijn ontstaan tussen de lusten en lasten voor bewoners in het gebied
Er 61 omwonenden in Windpark Hanze niet tijdig zijn geïnformeerd en dat hen geen mogelijkheid
voor participatie is geboden zoals bedoeld in het Regioplan Windenergie.
Het Waterschap Zuiderzeeland sinds 12 oktober 2018 wel mee participeert in het Windpark Hanze

•

Verzoeken het college

/

X

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

Een uiterste inspanning te plegen om in het gebied windpark Hanze te komen tot maximale draagvlak en
gelijkwaardige participatie.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam i n i t i a t i e r t e m e r : J.N. Sjjrt^nse (SGP), G.J.C. Ransijn (FvD), C. Schotman (CDA), A.T. Strating (CU),
P.A. vd Starre (°4)PLUS)
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PROVINCIALE STATEN

AMENDEMENT
Artikel 26 van Regieraat van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Joevoegen verduidelijking vervanging leden AV IPO en PR Randstedelijke Rekenkamer
Agendapunt: 5
Onderwerp Statenvoorstel: Benoemingen
Nummer Statenvoorstel: 2414909
Aan de voorzitter van Provinciale Staten.
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 29 mei 2019
besluiten
Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt (en), zijnde

D

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

•

te laten vervallen

A

Aan beslispunt 7 toe te voegen :

Dit laatste geldt niet voor de functies genoemd onder beslispunten 3 en 4. Bij het vaststellen van de
definitieve afvaardigingen hiervoor speelt de fractie van de voorganger geen rol en heeft elk Statenlid
zodoende gelijke kansen om benoemd te worden.
En gaat over t o t de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: B. de Reus (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement n
(In te vullen door de gri

Onderwerp: Toevoegen beslispunt ivm verslagleggingsvereisten investeringen met
maatschappelijke functie
Agendapunt: 10a
Onderwerp Statenvoorstel: Verzoek mandatering ontwikkelconstructie MSNF
Nummer Statenvoorstel: 2408102
Aan de voorzitter van Provinciale Staten.
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 29 mei 2019
besluiten
Wijzigen ontvverpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

•

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

•

te laten vervallen

A

Het navolgende beslispunt toe te voegen :

Vast te stellen dat de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland een maatschappelijke functie
heeft.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan (PW), L. Schenk (ChristsmJnie)
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AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglennent van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Rapporteurs AER Summer Academy
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: AER Summer Academy
Nummer Statenvoorstel: 2425060
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 29 mei 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

W- De tekst van beslispunt(en), zijnde

I te vervangen door

1. In te Stemmen met deelname aan de
Assembly of European Regions (AER) Summer
Academy 2019 door één Statenlid;
2. Dit Statenlid te benoemen als verkennend
rapporteur namens Provinciale Staten om dé
meerwaarde en randvoorwaarden van deelname
in de toe-komst te onderzoeken;
3. De rapporteur een concrete opdracht mee te
geven zoals verwoord in bij-lage 1 en een
terugkoppeling aan Provinciale Staten te laten
verzorgen.

1. In te stemmen met deelname aan de
Assembly of European Regions (AER)
Summer Academy door Statenleden de
heren Niek Beenen en Hicham Ismali Alaoui;
2. Deze statenleden te benoemen als
verkennende rapporteurs namens
Provinciale Staten om de meerwaarde en
randvoorwaarden van deelname in de
toekomst te onderzoeken;
3. De rapporteurs een concrete opdracht
mee te geven zoals verwoord in bijlage 1 en
een terugkoppeling aan Provinciale Staten
te laten verzorgen.

I

Beslispunt(en)

4. In te stemmen met de namens Provinciale
Staten voorgestelde rapporteur.

•

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Hjcifawjimalll AlwïinGÏutiiiUHK'»)--
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Artikel 26 van Reglecoent van Orde Provinciale Staten van Flevoland
/

Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Vrijgekomen budget (Nationaal Park Nieuwiand)
Agendapunt: 10d
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling Jaarstukken 2018
Nummer Statenvoorstel: 2397931

/

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 29 mei 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

B

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door
2. Het rekeningresultaat 2018 te bestemmen
voor (conform bijlage 2, uitgezonderd Nationaal
Park Nieuwiand):
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens
overschrijdende projecten ad € 3.121.000;
c. Het resterende bedrag ad 133.000,- toe te
voegen aan de Algemene Reserve.

2. Het rekeningresultaat 2018 te bestemmen vo/(r
(conform bijlage 2):
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens
overschrijdende projecten ad € 3.254.000:

•

D

Beslispunt(en

•

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

en gaan over tat de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

50PLUS Mare van Rooij
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Artikel 26 van^^eglecnent van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Vrijgekomen budget (onontkoombare uitgaven)
Agendapunt: lOd
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling Jaarstukken 2018
Nummer Statenvoorstel: 2397931
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 29 mei 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

I
De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. Het rekeningresultaat 2018 te bestemmen voor
(conform bijlage 2):
a. Onontkoombare uitgaven ad € 5.450.000;

B te vervangen door
2. Het rekeningresultaat 2018 te bestemmen
voor:
a. een storting ad € 5.450.000,= in de Algemene
Reserve;

•

Beslispunt(en)

•

•

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M. van Rooij (50PLUS)

te laten vervallen
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