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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 13 november 2019

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: de heer Liedekerken
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange (vanaf 15.30), mevrouw
S. de Lely, de heer E.P.E. Raap en de heer G.J.C. Ransijn. WD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J.
de Haan, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-Zechner
en de heer J.H. van Ulsen. PW: de heer W. Boutkan, de heer C.A. 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: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse, mevrouw C.J.
Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois en de heer
W. de Jager. Christenunie: de heer Z. J.B. Heng, de heer L. Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas.
SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. 5OPLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij 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. Groep
Otten:
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer H.J. Hofstra (Christenunie), de heer J.A. Fackeldey (PvdA)
de heer J. de Reus (WD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks).
Afwezig met kennisgeving

De heer J.P. Thomassen, de heer C.H.W. van den Berg en de heer M. A. Rijsberman

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer M.A. Rijsberman (D66)j J.P.
Thomassen (FvD), de heer C.H.W. van den Berg (Groep Otten).

::

2. Vaststellen agenda
_____________________________________
Mededelingen:
Bekrachtiging van de geheimhouding Hoge Ring & Eden Holland

Moties vreemd:
Fractie PvdD dient een motie vreemd “geen vertrouwen in het college na
onrechtmatige opdracht tot afschot edelherten in de Oostvaardersplassen” en
doet het ordevoorstel om dit aan het begin van de vergaring te behandelen.
Fractie PVV dient een motie vreemd “provinciale enquête naar
informatieverstrekking en besluitvorming Oostvaarderplassen” en doet een
ordevoorstel indien voorgaande motie vooraan op de agenda wordt geplaatst,
deze motie dan ook naar voren te halen.

Bovenstaande 2 moties worden na stemming over het ordevoorstel vooraan op de
agenda geplaatst.
Fractie PvdD dient een motie vreemd “Steek hand in eigen boezem” in.
Fractie PW dient een motie vreemd “Flevoland wil noodwet Stikstof” in.
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Fractie Forum voor Democratie dient de moties vreemd “Verhuren van de
latente ruimte uit natuurvergunningen” en “Hogere drempelwaarde
Stikstofdepositie” in.
Deze vier zullen bij agendapunt 9 worden behandeld.
Vragenhalfuurtje: Groenlinks wil vragen stellen over provinciale beeldmerk.
Ordevoorstel om motie 1 en motie 3 eerder op de agenda te plaatsen wordt
aangenomen. Verder conform.

Besluit

3. Mededelingen_________________________________________________________________
Gedeputeerde de Reus vraagt om bekrachtiging van geheimhouding op de
vervolgmededeling m.b.t. de Voortgang project Verbreding Hoge Ring Almere.
Gedeputeerde de Reus vraagt om bekrachtiging van geheimhouding op de
mededeling m.b.t. Eden Holland en dit te verlengen tot 26 november._______
Toezegging
Gedeputeerde de Reus komt voor het eind van het jaar met een
voortgangsmededeling over de Hoge Ring.______________________________
Geheimhouding Hogering is bekrachtigd tot eind van het jaar.
Besluit
Geheimhouding Eden Holland is bekrachtigd en verlengd met twee weken.

4. Vragenhalfuurtje
Onderwerp
Provinciaal beeldmerk: waarom wordt het beeldmerk (auto)sticker “kiekendief”
niet meer actief verspreid en wat is ons beleid?___________________________
Beantwoording
Gedeputeerde Fackeldey: Visit Flevoland is bezig met de beeldmerken van
Flevoland._________________________________________________________
Toezegging
Gedeputeerde Fackeldey komt, na onderzoek waarom het beeldmerk/(auto)
sticker “Kiekendief” niet meer actief verspreid wordt, schriftelijk bij de Staten
hierop terug.
5. Vaststellen lijst van Ingekomen Stukken van 13 november 2019
Besluit
I Conform

ï

Êl=

6. Vaststellen besluitenlijst van 18 september 2019 alsmede de besluitenlijsten van de Integrale
Commissie van 25 september, 16 oktober en 30 oktober 2019______________ _____________
Besluit
Mevrouw De Lely (FvD) mist de toezegging van de heer Fackeldey om een
terugkoppeling te geven over de uitkomsten van de MRA-Regiegroep van 18
oktober jl. in de besluitenlijst van 16 oktober jl.
Mevrouw De Lely (FvD) mist de toezegging van de heer de Reus dat hij de
kwartiermaker museale functie zal vragen of hij bereid is om aan PS een
toelichting te geven in de besluitenlijst van 30 oktober jl.
Beide toezeggingen worden toegevoegd.

»g»»—
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9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag (motie 1 3) + motie 7 ingediend in 2^^ termijn
Motie 1
PvdD - Geen vertrouwen in het college na onrechtmatige opdracht tot afschot
edelherten in de Oostvaardersplassen
Toezegging
Aantal aanwezig 39____________ _________________________________ ;________________ __
Stemverklaring
Forum voor Democratie (tegen), PVV (tegen), Christenunie (tegen), WD (tegen),
CDA (tegen)________________________________________________________
Besluit
Verworpen
Voor 2: PvdD
Tegen 37: Forum voor Democratie, WD, PW, Groenlinks, CDA, PvdA,
Christenunie, SP, 50PIUS, D66, SGP DENK

Motie 7

PvdD - Afkeuring voor het niet handelen van de CDK bij onrechtmatig gegeven
opdracht om gezonde edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen
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Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring

Besluit

39________________________________________________________________
Forum voor Democratie (tegen), PW (tegen), Christenunie (tegen), WD (tegen),
CDA (tegen)________________________________________________________
Verv^orpen
Voor 2: PvdD
Tegen 37: Forum voor Democratie, WD, PW, Groenlinks, CDA, PvdA,
Christenunie, SP, 5OPLUS, D66, SGP DENK

PVV- Provinciale enquête naar informatieverstrekking en besluitvorming
Oostvaarderplassen (dictum mondeling gecorrigeerd)_______ __ __________
Toezegging
Gedeputeerde De Reus komt terug op het recent uitgebrachte onderzoek van
Professor Stout.
Aantal aanwezig
______________________ ____________ __________________________
^ydAJtegen)^_Pydpjyoor}^_SPJvoorJ_______
.___________
Stemverklaring
Verworpen
Besluit
Voor 17: Forum voor Democratie, PW, SP, 50PLUS,PvdD, DENK
Tegen 22: VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, SGP

Motie 3
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7. Kamerstukken
o.
______ Startnotitie waterpro^ramma_______ ________
Dictum
1. In te stemmen met het in de startnótitie waterprogramma voorgestelde
proces, waarbij in het proces van totstandkoming Wordt samengewerkt met
waterschap Zuiderzeeland en andere bij het waterbeheer betrokken partners
(Rijkswaterstaat Midden-Nederland, de Flevolandse gemeenten, Vitens,
agrarische sector, terreinbeheerders, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek).
2. De volgende uitgangspunten voor de uitwerking van het waterprogramma vast
te stellen, zoals benoemd in de startnotitie waterprogramma:
• Het waterprogramma wordt gezamenlijk met waterschap Zuiderzeeland
opgesteld;
- Een groot deel van het vigerend beleid is nog actueel en wordt besitendigd in
het waterprogramma;
- De inhoud van het waterprogramma landt in. de bestaande structuur van het
provinciale beleidshuis;
- Het waterprogramma past binnen en voldoet aan wettelijke, landelijke,
provinciale en financiële (beleids)kaders.
3. De planning te richten op definitieve besluitvorming in 2021, zodat wordt
voldaan aan vereisten in de Omgevingsv/et. De Staten worden gedurende het
traject in ieder geval aan de hand van de startnotitie (najaar 2019)^ het ontwerp
waterprogramma (2020) en het definitieve waterprogramma (2021)
geïnformeerd.________________ ______________________________________
Besluit
Conform.

b.

1
< ...

Vaststellen programma van eisen offerteaanvraag accountantsdiensten 2020-

2023_______________________________________________________________
Dictum

Besluit

I.De beoordelings- en kwaliteitscriteria (het programma van eisen, zoals bedoeld
ih artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland 2012), zijnde de
hoofdstukken 5 en 6 van de Aanbestedingsleidraad ten behoeve van de Europese
openbare aanbesteding met betrekking tot Accountantsdiensten provincie
Flevoland, vast te stellen.__________________________________ ___________
Conform.
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c.____
Dictum
Besluit

ï)
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8. Bespreekstukken
Nota Reserves en Voorzieningen 2020-2023____________________
a.____
Dictum
1. De nota Reserves & Voorzieningen 2020 - 2023 vast te stellen.
2. De bestem mi ngsreserve “Strategische projecten” te hernoemen naar “Brede
Bestemmingsreserve”.
3. Twee nieuwe bestemmingsreserves “Fonds vitaal platteland” en “Artistieke
experimenten” in te stellen.
a. Het resterende saldo van, en toekomstige stortingen in, de
bestemmingsreserve “Grootschalige kunstprojecten” te storten in de
bestemmingsreserve “Artistieke experimenten”.
b. De bestemmingsreserve “Grootschalige kunstprojecten” te laten vervallen.
4. Een nieuwe uitvoeringsreserve “Krachtige samenleving” in te stellen.
a. Het resterende saldo van het gemandateerde oormerk “Krachtige
samenleving” als onderdeel van de “Brede bestemmingsreserve” te storten in de
uitvoeringsreserve “Krachtige samenleving”.
b. Het oormerk “Krachtige samenleving” binnen de “Brede bestemmingsreserve”
te laten vervallen.
5. Een nieuwe uitvoeringsreserve “Regiodeal Noordelijk Flevoland” in te stellen.
6. De bestemmingsreserves “Zuiderzeelijngelden”, “POP”, “Cofinanciering EUprojecten 14-20” en “Duurzame energie” aan te wijzen als uitvoeringsreserves.
7. De bestemmingsreserves “Technische bijstand Europa”, “Activering ver
vangingsinvesteringen”, “Jaarlijks onderhoud infrastructuur” en “Beheer en
ontwikkeling natuur” en de uitvoeringsreserve “Egalisatie gladheidsbestrijding”
aan te wijzen als egalisatiereserves.___________ <
__________
Toezegging
Gedeputeerde De Reus komt in 2020 met een voorstel over de invulling Fonds
Artistieke Experimenten.
.
Stemverklaringen
Aantal aanwezig
39____________________ ______________ ________________
Aangenomen
Besluit
Voor 24: VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, SGP
Tegen 15: Forum voor Democratie, PW, 5OPIUS, PvdD, DENK

Amendement A
Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

1

<y

aa

Vierde wijzigins le^esverordening provincie Flevoland 2016________________
1 .De Vierde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te
stellen.___________________________________________________________
Conform.

50PLUS - Mandatering Rol van PS binnen Reserves & voorzieningen

39_____________________________________________________
Verworpen
Voor 15: Forum voor Democratie, PVV, 5OPLUS, PvdD, DENK
Tegen 24: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, SGP

Amendement B
Besluit

WD - Reserves & Voorzieningen 2020-2023 (beslispunten 3&4)
Ingetrokken

Motie 8_______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

PVV- Opvolgingsonderzoek Randstedelijke Rekenkamer
39
Verworpen
Voor 16: Forum voor Democratie, PW, 5OPLUS, PvdD, SGP, DENK
Tegen 23: VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66
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Motie 9
Besluit

5OPLUS - Bestemmingsreserve Fonds Verstedelijking Almere
Ingetrokken

Motie 10
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Forum voor Democratie - Delegatiè en Mandaatregister

39
Verworpen
Voor 17: Forum voor Democratie, PW, SP, 5OPLUS, PvdD, DENK
Tegen 22: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, SGP
Vaststelling Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en
vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2020-2023 (SUP 2.0)________
1 . In te stemmen met het Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud
en vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2020-2023 (SUP 2.0).
2. Het beheer en onderhoud aan het merendeel van de provinciale infrastructuur
voor de jarën 2020-2023 uit te voeren op CROW kwaliteitsniveau B. Enige
uitzondering is het beheer en onderhoud aan duikers, sierbeplanting en
landschappelijke beplanting. Deze assets worden op een lager kwaliteitsniveau
onderhouden (CROW niveau C).
3. De voorgestelde indicatoren te verwerken in de begroting 2020.
4. De financiële vertaling van de SUP 2.0 te verwerken in de begroting.________
Gedeputeerde de Reus zal PS actief informeren over de ontwikkeling over de
afmeervoorziening Noordersluis & Urkersluis.

b.

Dictum

Toezegging

Gedeputeerde de Reus komt terug of CROW kwaliteitsniveau B hoort bij de CROW
wegbeheersystematiek of de CROW- beeldsystematiek.

Aantal aanwezig
Besluit

39_________________________________________
Aangenomen
Voor 33: Forum voor Democratie
Tegen 6: WD, PW, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PLUS, D66,
PvdD, SGP Groep Qtteri, DENK

Stemverklaringen

•

Dictum

Vijfde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de
Motorrijtuigenbelasting Flevoland (MRB)______________ __________________
1 .De vijfde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het
tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2020 wordt gewijzigd van
79,8 opcenten in 80,6 opcenten.

Toezegging

Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen

39_________________________________________________________
Aangenomen
Voor 26: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP
Tegen 13: Forum voor Democratie, PW, 5OPIUS, DENK
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Motie 21______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 22
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 36______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

____
Dictum

Toezegging

--.V.

€£s

PVV - Geen indexering opcenten voor kalenderjaar

39
Verworpen
Voor 13: Forum voor Democratie, PVV, 5OPLUS, DENK
Tegen 26: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP

SP - Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting egaliseren (stemming bij hand
opsteken, digitale uitslag later toegevoegd)
39

Verworpen
Voor 7: SP Groenlinks, DENK
Tegen 32: Forum voor Democratie, VVD, PW, CDA, PvdA, Christenunie, 5OPIUS,
D66, PvdD, SGP
DENK • Verlaging van de opcenten

39__________________________________________________________
Forum voor Democratie (voor)___________________________________
Verworpen
Voor 13: Forum voor Democratie, PW, 5OPLUS, DENK
Tegen 26: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP
Prosrammabesrotins 2020______________________ '
,
' _________
1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. In 2020 kredieten beschikbaar te stellen voor:
a. De uitvoering van het ‘Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
Ruimte en Transport’ (p-MIRT):
• € 38.306.000 t.b.v. investeringen wegen;
• € 1.059.000 t.b.v. Investeringen vaarwegen;
b. De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging
Infrastructuur’ (MBVI):
• € 3.623.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;
• € 9.817.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;
c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis:
• € 9.738 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken);
d. € 1.000.000 t.b.v. automatlseringsinvesteringen;
3. Het bestedingskader 2020 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen.
4. Kennis te nemen van de In de Programmabegroting 2020 voorgestelde aan
wending van voorzieningen.
5. In te stemmen met het Jaarprogramma 2020 van het Fonds Verstedelijking
Almere.
6. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2019-2028 en het p-MIRT 20202024.
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Aantal aanwezig
Besluit

39__________________________________________________________
Aangenomen
Voor 26: VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 5OPLUS, D66, SGP
Tegen 13: Forum voor Democratie, PW, PvdD, DENK

Stemverklaringen
Amendement C
Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

SP - Oormerken gelden uit algemene reserve voor een volwaardig ziekenhuis
Groenlinks (tegen), PW (voor), CDA (tegen)________________________ _
39___________________________________________ .
Verworpen
Voor 9: PW, SP, PvdD, DENK
Tegen 30: Forum voor Democratie, WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie,
SOPIUS, D66, SGP

Amendement D
Besluit

5OPIUS - Verlaging bijdrage Almere 2.0 FvA
Ingetrokken

Motie 11
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Forum voor Democratie - Onafhankelijk voorzitters commissievergaderingen

Motie 12
Besluit

Forum voor Democratie - Verdienmodel museum Almere
Ingetrokken

Motie 13

Forum voor Democratie - Herstel landschap bij ontmanteling wind- en
zonneparken
;

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

W'

Motie 14
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Models
Dictum

Br

c

1

39_________________
Groenlinks (tegen)
_______________ Verworpen
Voor 10: Forum voor Democratie, PVV (1 stem), SOPIUS (1 stem), PvdD
Tegen 29: WD, PW (3 stemmen). Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP,
SOPIUS (1 stem), D66,, SGP, DENK

39

Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, PW, SOPIUS
Tegen 27: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK
;..
Forum voor Democratie -Verkleinen aantal NaturaZOOO gebieden

39
Verworpen
Voor 18: Forum voor Democratie, WD, PW, 5OPLUS
Tegen 21: Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK
Forum voor Democratie - Onderzoek Kernenergie en Thorium_________________
Verzoeken het college:
- om onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie en Thorium in de
Flevolandse energiemix, waarbij gelet wordt op kosten, voorwaarden en beoogde
bijdragen in het behalen van de klimaatdoelen,
- om daarbij de mogelijkheden in beeld te brengen om dit onderzoek met andere
provincies uit te voeren, aangezien een eventuele kerncentrale niet
noodzakelijkerwijs in de provincie Flevoland hoeft te worden gebouwd,
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- om de onderzoeksresultaten te betrekken bij de totstandkoming van de RES 1.0
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 16
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 17
Toezegging

Dictum

Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 18______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

O,

Motie 19
Toezegging

'l'

Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

39__________________________________________________
Christenunie (tegen), PW (voor)__________________________
Aangenomen
Voor 22: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, 50PLUS, SGP
Tegen 17: GroenLInks, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, DENK
Forum voor Democratie - Geen vergunningen voor blomassacentrales die gebruik
maken van houtstook

39______________________________________________________________
PvdA (tegen), GroenLInks (verdeeld)___________________________________
Verworpen
Voor 18: Forum voor Democratie, PVV, GroenLInks (3 stemmen), 50PLUS, PvdD,
SGP
Tegen 21: VVD, GroenLInks (1 stem), CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, DENK
Forum voor Democratie - Monitoring grote grazers Oostvaardersplassen m.b.v.
drones_____________________________________________________________
(Motie interpreteren als: verzoeken het college om SBB de wens mee te geven
aan Wageningen)_______________________________ _____________________
Dragen het college op
- om Staatsbosbeheer de opdracht te geven om zo snel mogelijk contact op te
nemen met de Universitelt Wageningen zodat voor het einde van 2019 een
Quickscan over de haalbaarheid van de nieuwe telmethode aan Provinciale Staten
kan worden gepresenteerd,
- om In kaart te brengen welke vergunningen moeten worden aangepast of
verstrekt om drones In te kunnen zetten boven de Oostvaardersplassen t.b.v. de
tellingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de doorlooptijd van de
procedure.__________________________________________________________
39_____________________ ;_______________________ ___________________
D66 (tegen)_________________________________________________________
Aangenomen
Voor 24: Forum voor Democratie, PW, GroenLInks, CDA (2 stemmen), PvdA,
Christenunie, SGP, DENK
Tegen 15: VVD, CDA (1 stem), SP, 50PLUS, D66, PvdD

Forum voor Democratie - Doneren hertenvlees aan voedselbanken Nederland

39
Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, PW, SGP, DENK
Tegen 27: VVD, GroenLInks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PLUS, D66, PvdD

GroenLInks - Deelname Canal Parade_____________________________________
De gedeputeerden Fackeldey en de Reus zeggen toe om PS te Informeren over wat
er gebeurd In het kader van de Regenboogprovincle._______ _________________
39_________________________________________________________________
Christenunie (tegen), PW (tegen). Forum voor Democratie (tegen)_____________
Verworpen
Voor 16: GroenLInks, PvdA, SP, 50PLUS, D66, PvdD, DENK
Tegen 23: Forum voor Democratie, VVD, PW, CDA, Christenunie, SGP
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Motie 20
Toezegging
Dictum

Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 23
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 24

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 25
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Groenlinks - Onderzoek HOV naar het Noorden (na titel wijziging)_____________
Eind november zal gedeputeerde de Reus de Kamerbrief met de uitkomsten BQ
MIRT naar PS doorsturen.________________________________ ______________
Verzoeken het college:
- Contact op te nemen met de andere genoemde provincies om te onderzoeken
waar de gemeenschappelijke belangen liggen en of de samenwerking
geïntensiveerd dient te worden;
- Aan te sluiten bij lobby-activiteiten die de lelylijn dichterbij kunnen brengen,
met de voorwaarde dat het Flevolands belang voldoende wordt gewaarborgd met
stops in (in elk geval) Almere, lelystad en Emmeloord;
- Op kortere termijn zorg te dragen voor een hoogwaardige OV-verbinding op dit
traject;
- Samen met andere belanghebbende provincies aan te dringen op een (MIRT)ondérzoek m.b.t. haalbaarheid en maatschappelijke kosten/baten;
- Provinciale Staten bij het uitbrengen van de Perspectiefnota 2020 te informeren
over de gemaakte vorderingen._______ _____
.,
___________________
39
_____________________________ ____________________________
WD (voor)
________ ____________________________________ _
Unaniem aangenomen

SP - Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals herbruikbare bekers aan subsidies voor
festivals en evenementen _______________ _____________________________
Verzoeken het college te onderzoeken of het mogelijk is bij het verstrekken van
subsidies aan festivals en evenementen duurzaamheidseisen, te denken valt aan
het gebruik van herbruikbare bekers, op te nemen.

39______________
Christenunie (voor)
Aangenomen
Voor 29: Forum voor Democratie, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP,
50PLUS, D66, PvdD, SGP, DENK
Tegen 10: WD, PW
50PLUS - invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het
provinciale inkoop-en aanbestedingsbeleid
.-

39
____________________________
Forum voor Democratie (tegen)___________________________________
Verworpen
Voor 19: WD, Groenlinks, PvdA, 5OPLUS, D66, PvdD
Tegen 20: Forum voor Democratie, PW, CDA, Christenunie, SP, SGP, DENK
5OPLUS, DENK - Onderzoek naar gratis OV voor kwetsbare groepen in de daluren

39________ ________________________________________________________
PvdA (tegen), Groenlinks (voor), PW (tegen)_____________________________
Verworpen
Voor 11: Groenlinks, SP, 5OPIUS, PvdD, DENK
Tegen 28: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, PvdA, ChristenÜnie, D66, SGP

Provincie F levolan d
•'■ji

•
Motie 26
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 27______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 28
Toezegging

Besluit

Motie 29
Toezegging

Besluit

Motie 30
Dictum

-A,.-,

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

---

o

Motie 31______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Besluitenlijst PS
Bladnummer

10

50PLUS - Realisatie prijswinnend woningbouwproject Eigentijds Hof

39______________________________________________________________
CDA (tegen)______________________________________________________
Verworpen
Voor 10: PW (3 stemmen), SP, 50PLUS, PvdD, DENK
Tegen 29: Forüm voor Democratie, WD, PW (1 stem). Groenlinks, CDA, PvdA,
Christenunie, D66, SGP
SOPLUS-Schrappen museale functie uit Jaarprogramma FVA 2020

39
Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, PVV, 50PIUS
Tegen 27: VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK

50PIUS • Terugvorderen Eden Holland niet opleveren 'masterplan*____________
Gedeputeerde de Reus zal nader uitzoeken of de gemaakte kosten voor het niet
opgeleverde “Masterplan” zijnde het deel betaald aan stichting Eden Holland van
€ 400.000,- terug te vorderen zijn bij de stichting Eden Holland l.v.m. het niet
opleveren van het in de overeenkomst afgesproken “Masterplan**._____________
Ingetrokken
SOPlUS-loskoppelen van toekomstige besluitvormingstrajecten jaarprogramma
Fonds Verstedelijking Almere van Programmabegroting
_____ __________
Begin volgend jaar komt gedeputeerde de Reus bijv, bij de meerjarenbegroting
FVA met een losse behandeling van het FVA, nadat hij in overleg met
samenwerkingspartner Almere hierover heeft afgestemd.__________________
Ingetrokken

CU,Gl,CDA - Transitiecoalitie Voedsel_____________________________________
Verzoeken het collge:
- Te onderzoeken of het aansluiten als provinciale overheid bij de Transitiecoalitie
Voedsel mogelijk is;
- Te onderzoeken of aansluiting bij de Transitiecoalitie Voedsel onze ambitie
ondersteunt en versterkt;
- Binnen 6 maanden te rapporteren naar Provinciale Staten over de uitkomsten
van dit onderzoek en eventueel met voorstellen te komen om aan te sluiten bij
deze Transitiecoalitie Voedsel.

39_________________________________________________________
Forum voor Democratie (tegen)_________________________________
Aangenomen
Voor 26: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP
Tegen 13: Forum voor Democratie, PW, 50PIUS, DENK

PvdD - KUmaatparagraaf in Statenvoorstellen

39
Verworpen
Voor 13: Groenlinks, Christenunie, SP, D66, PvdD
Tegen 26: Forum voor Democratie, VVD, PVV, CDA, PvdA, 50PLUS, SGP, DENK

Provincie Flevoland

Besluitenlijst PS
Bladnummer
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Motie 32
Toezegging
Toezegging

Besluit

Motie 33______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 34

Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 35
Dictum

v' -

Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit
-i.

,4-

-

Motie 37
Dictum

SSsSSSSS''

Toezegging

PvdD - Aanbesteding emissievrij openbaar vervoer_________________________
Gedeputeerde De Reus gaat met de provincie Friesland in overleg om te kijken of
zij emissievrij als uitgangspunt hebben meegenomen._______________________
Gedeputeerde zegt toe in de toekomst, 2030, alle OV-aanbestedingen emissievrij
en liever zo spoedig mogelijk._______________________ __________________
Ingetrokken
PvdD, 50PLUS - Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam

39________________________________________
PvdA (tegen). Groenlinks (verdeeld), D66(tegen)______________ ______
’
Verworpen
Voor 18: Forum voor Democratie (5 stemmen), PW, Groenlinks (3 stemmen), SP,
50PIUS, PvdD
Tegen 21: Forum voor Democratie (1 stem), WD, Groenlinks (1 stem), CDA, PvdA,
Christenunie, D66, SGP, DENK
PvdD - Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde
inheemse vnlde dieren ______ ; ■
. :_______________________________
Verzoeken het college:
- te onderzoeken of in samenspraak met de bestaande opvangcentra voor
inheemse wilde dieren en de zes gemeenten, er mogelijkheden zijn om (centraal)
in de provincie Flevoland een gezarnenlijke opvanglocatie te realiseren voor veilde
inheemse dieren die ziek of gewond zijn;
- de benodigde financiële steun op te nemen in de begroting van 2021, en de zes
gemeenten te verzoeken hier tevens een financiële bijdrage aan te leveren.

39____________________ ___________________
J
Forum voor Democratie (voor), CDA (tegen)______
■<
Aangenomen
Voor 20: Forum voor Democratie, PW, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdD
Tegen 19: WD, CDA, PvdA, Christenunie, D66, SGP, DENK
SGP,CDA - Vrachtwagen kilometerheffing N50
_______
Verzoeken het college om samen met de provincie Overijssel, bovenstaande
overwegingen als extra argument te gebruiken naar de rijksoverheid om haast te
maken met het verbreden van de knelpunten op de N50.

39 ____________________________________________________________
Forum voor Democratie (voor)________________________________________
Aangenomen
Voor 30: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, PvdA, Christenunie, Sp, D66,
SGP
Tegen 9: Groenlinks, 50PIUS, PvdD, DENK
Forum voor Democratie - Verdienmodel museum Almere
_________________
Verzoeken het college
- om een verdienmodel van het museum Almere ter besluitvorming aan PS voor te
leggen,
- om in het verdienmodel inzichtelijk te maken binnen welke termijn het museum
Almere zonder subsidie de bedrijfsvoering voort kan zetten,
- om de ramingen van de bezoekersaantallen te laten toetsen door een
onafhankelijk expert of onafhankelijke expertgroep.

Besluitenlijst PS

Provincie Flevoland

Bladnummer

12
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

39
Aangenomen:
Voor 25: Forum voor Democratie, PVV, CDA, PvdA, Christenunie, 50PIUS, D66,
SGP, DENK
Tegen 14: WD, Groenlinks, SP, PvdD

9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
PvdD - Steek hand In eigen boezem
Motie 2_______
Toezegging
Aantal aanwezig
39_______________________________________________________________
PvdA (tegen),WD (tegen), PW (tegen). Groenlinks (voor). Christenunie (tegen)
Stemverklaring
Verworpen
Besluit
Voor 8: Groenlinks, SP, PvdD
Tegen 31: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, PvdA, Christenunie,
50PIUS, D66, SGP, DENK

Motie 4_______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Motie 5
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

Q
Motie 6_______
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit
o
SSSSMSÏÜS:

&

PW - Flevoland wil Noodwet Stikstof

39__________________ __________________________________________
PvdA (tegen),WD (tegen). Groenlinks (tégen). Christenunie (tegen)________
Verworpen
Voor 10: Forum voor Democratie, PW
Tegen 29: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PIUS, D66, PvdD,
SGP, DENK
Forum voor Democratie - Verhuren van de latente ruimte uit
natuurvergunningen

39___________________________________________ ___________________
PvdA (tegen),WD (tegen), PVV (voor). Groenlinks (tegen). Christenunie (tegen)
Verworpen
Voor 11: Forum voor Democratie, PW, SGP
Tegen 28: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PIUS, D66, PvdD,
DENK
Forum voor Democratie • Hogere drempelwaarde stikstofdepositie

39_______________________________________
PvdA (tegen),VVD (tegen). Groenlinks (tegen), CU (tegen)________________
Verworpen
Voor 10: Forum voor Democratie, PW
Tegen 29: VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PIUS, D66, PvdD,
SGP, DENK

9. Sluiting
I De voorzitter sluit de vergadering om twee voor twaalf (23.58 uur).

1

C'J

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2019
Statengriffier,
Voorzitter,

I

Provincie Flevoland

l

Besluitenlijst PS
Bladnummer

13 )

L. Verböfel

A. Kost
b . OL.

Noot:
j
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontland.
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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Provincie Flevoland

P R O VIN

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

Onderwerp; Mandaten Rol van PS binnen reserves en voorzieningen

Agendapunt; 8a
Onderwerp Statenvoorstel; nota reserves en voorzieningen

Nummer Statenvoorstel; 2476262

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Revoland

in vergadering bijeen op; 13 november 2019
Wijzigen ontv/erpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

A Beslispunt(en)
6. De bestemmingsreserves “Zuiderzeelijngelden”, “POP”,
“Cofinanciering EU-projecten 14-20" en "Duurzame energie" aan te
wijzen als uitvoeringsreserves.
7, De bestemmingsreserves “Technische bijstand Europa",
“Activering vervangingsinvesteringen", “Jaarlijks onderhoud
infrastructuur" en “Beheer en ontvTikkeling natuur" en de
ultvoeringsreserve “Egalisatie gladheidsbestrijding” aan te wijzen
als egalisatiereserves.

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer; 50PLUS Mare van Rooij

Handtekening initiatiefnemer;

□ te vervangen door

A te laten vervallen

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Forum voor
Democratie

PAfTi} VOOfl (M VBtJMUO

GROEN
LINKS
.
Partij van de Arbeid

ChristenOmiD®

SPe
D66
no«ü.nd
Partij voor
de Dieren

SGP
Groep Otten

Stemverhouding
Totaal
FvD,

VVD _______ _
PW

________

Groenlinks

CDA

a
zè

2^

15

A

-i-

<4

3

PvdA

Christenunie
SP

50PLUS

1.
1,

1
1

D66__________
PvdD
SGP

I

1

Groep Otten

DENK
Het amendement is:

1

l
Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
A. Kost /r\

Voorzitter,
L Verbeek

( Verworpen y

Provincie Flevoland

PROVINCIAL^S^W^

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

Onderwerp: Reserves 6 Voorzieningen 2020-2023

Agendapunt: :8a
Onderwerp Statenvoorstel: : Nota Reserves 6 Voorzieningen 2020-2023
Nummer Statenvoorstel: 2476262

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 13 november 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
ƒ
3. Twee nieuwe bestemmingsreserves "Fon^
vitaal platteland" en "Artistieke
/
experimenten" in te stellen.
/
a. Het resterende saldo van, en toekomstige
stortingen in, de bestemmingsreserve
"Grootschalige kunstprojecten" ter storten in
de bestemmingsreserve "Artistieke
experimenten".
/
b. De bestemmingsreserve 'grootschalige
kunstprojecten" te laten vervallen.
4. Een nieuwe uitvoeringsr^rve "Krachtige
samenleving" in te stellén.
a. Het resterende sald/van het
gemandateerde oorr/erk "Krachtige
samenleving" als orraerdeel van de "Brede
bestemmingsres^e" te storten in de
uitvoeringsreser/e "Krachtige samenleving".
b. Het oormerl^'Krachtige samenleving"
binnen de "Bcede bestemmingsreserve" te
laten vervallen.

X te vervangen door
3. Drie nieuwe bestemmingsreserves
"Fonds vitaal platteland", "Artistieke
experimenten" en "Krachtige
samenleving" in te stellen.
a. Het resterende saldo van, en
toekomstige stortingen in, de
bestemmingsreserve "Grootschalige
kunstprojecten" te storten in de
bestemmingsreserve "Artistieke
experimenten".
b. De bestemmingsreserve
"Grootschalige kunstprojecten" te laten
vervallen.
c. Het resterende saldo van het
gemandateerde oormerk "Krachtige
samenleving" als onderdeel van de
"Brede bestemmingsreserve" te storten
in de bestemmingsreserve "Krachtige
samenleving" en hierbij het oormerk te
handhaven.
d. Het oormerk "Krachtige samenleving"
binnen de "Brede bestemmingsreserve"
te laten vervallen.

□ Beslispunten)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe té voegen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Ellentrees Muller

Handtekening initiatiefnemer:-

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

HANDTE|^l/i^

NAAM ONDERTEKENAAR

ê- rno-iifz

SPD66
llovoland

Forum voor
Democratie

SGP
Christenunie

KV)\GnOEHUWKS
y^^znnisiKXDBSi

^PvdA

/^Partij wow
de Dieren

a

DENK

/

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

/
/

VVD

/

SP_______ _

/

D66________
CDA

FvD________
PW
SGP

/

Christenunie

/

Groenlinks
PvdA

5OPLUS
PvdD

DENK

/
/

Het amendement is:•

Aangenomen

Aldusóësloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Voorzitter,

Stjiwngriffier,

L. Verbeek ,

*4

Verworpen

Provincie Flevoland

.2’-

■u

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:
(In te vullen door dé griffier)

Onderwerp amendement: Oormerken gelden uit algemenen reserve voor een volwaardig ziekenhuis
Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 13 november 2019
Wijzigen ontv/erpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

□ te vervangen door

□ Beslispunt(en) .

□ te laten vervallen

m Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
Beslispunt 7
1 miljoen uit de algemene reserves te oormerken voor het mogelijk maken van een zo volwaardig mogelijke
doorstart van het ziekenhuis in Lelystad.

en gaan over tot de orde van de dag.

CS?)
Naam initiatiefnemer: Frans Muickhuijse

Handtekening iriitiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund
door:
PARTIJ
Forum voor
Derriocratie

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

mrwiMD

PARIIJ VOOR M. vaiJHCIO

GROEN
LiNBCS

Partij van de Arbeid

ChristenUraa©

SP.
Partij voor
de Dieren

Groep Otten

Stemverhouding
Totaal
FvD

"""

WD

PW______

3
M
M
3

.

Groenlinks
CDA
~

9

3o

M
M
3
3
3

PvdA

Christenunie
SP
~

2>

1

2

5OPLUS

1.

D66
PvdD

Groep Otten
DENK

4

r

2

O
L

l

__ L

SGP
~

Het amendement is:
Aangenomen
Aldus beslotèn in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

| |i|

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek 7

Verworpen j

Provincie Flevoland

P R o VIN CIAE-S TAT£ t'l

AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

2e

Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp; Verlaging bijdrage Almere 2.0 FVA

Agendapunt; 8d
Onderwerp Statenvoorstel; Programmabegroting 2020

Nummer Statenvoorstel; 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op; 13 november 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
1. De Programmabegroting 2020 vast te steil»

X te vervangen door
1. De programmabegroting 2020 vast te
stellen, waarbij de provinciale bijdrage
voor het jaarprogramma 2020 Fonds
Verstedelijking Almere In totaal € 6.2
mln. bedraagt (Ipv € 11.77 mln) en het
verschil van 5.57 mln. te storten In de
Algemene Reserve.

□ Beslispunt (en)

□ te laten vervallen

O Het (de) navolgecrae beslispunt(en) toe te voegen

en gaan over lot de orde van de dag.

Naam/nitiatiefnemer; Mare van Rooij (5OPLUS)

Handtekening initiatiefnemer;

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Forum voor
Democratie
mor

PAWhlVOOR Dt VBIJKttO'

GROEN
LINKS

Partij van

de

Arbeid

Christenunie

SPt.
D66
Qovoland

Partij voor
doDieron

SGP
Groep Otten
__ __ /_

T

T\

stemverhouding

Totaal
FvD

~

/
/

WD_________

/
/

PW_________

Groenlinks
CDA
~

/

-

PvdA________/
Christenunie/
SP
/
5OPLUS /

D66

/

PvdP/

sg/
9roep Otten
/DENK
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

z

Provincie Flevoland

PROVINCIALE-S-TATÉ.N

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 motie: Geen vertrouwen in college na onrechtmatige opdracht tot afschot edelherten in de
Oostvaardersplassen

Agendapunt: 9

Aan de voorzittér van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
- de rechtbank Midden-Nederland de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door
afschot terug te brengen naar 490 heeft vernietigd;
- verschillende juridische onderzoeken het college waarschuwde voor de juridische onrechtmatigheid van deze
opdracht;
Overwegende dat:
- het college juridische adviezen naast zich neer heeft gelegd en onrechtmatig de opdracht aan
staatsbosbeheer heeft verstrekt om gezonde dieren in de Oostvaardersplassen te doden;
- hierdoor niet alleen de provincie Flevoland, maar ook staatsbosbeheer onrechtmatig heeft gehandeld;
- hierdoor een hoog aantal gezonde edelherten, waarvan zelfs drachtige dieren en hun jongen, zijn gedood,
die niet gedood hadden mogen worden;
- het college zelfs na de uitspraak van de rechter in de media nog altijd spreekt van een 'zorgvuldig proces';
- deze houding van het college niet past bij een betrouwbaar bestuur;
- het college op een onherstelbare manier heeft bewezen niet in staat te zijn verantwoordelijk om te kunnen
gaan met de bevoegdheden die ze hebben gekregen om het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen
veilig te stellen;

Verzoeken het college

/

Dragen het college op /

S Spreken uit

- Het vertrouwen in het college op te zeggen;

- Verzoeken de leden van het college onmiddellijk (schriftelijk) zijn/haar ontslag aan te bieden aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefhemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

!/
Handtekening initiatiefnemer:

t

De motie v^ordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Forum voor
Democratie

• Mfirtvooaot vmjHtro

GROEN
LINKS

Partij van de Arbeid

Christenunie

SP,
Lptysjl

D66
HovoUnd

Partij voor
de Dieren

SGP
Groep Otten

Stemverhouding
Totaal
FvD
~

WD_______ _
PW_________
Groenlinks
CDA
~
PvdA

Christenunie
SP
~

1

6
____ 6_
_____ Ll_
_____ q
S

M

3

3
3

__ ____
:
_ _____

SGP

2
1
1
Z
I

Groep Otten

Q

.A___
O__

DENK
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Het amendement is:

i

1

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter,
A. Kost
L. Verbeek j

Provincie Flevoland

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

Onderwerp motie: Steek hand in eigen boezem

Agendapunt: Stikstof
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

Constaterende dat:
•
Flevoland momenteel de effecten ervaart van jarenlange verwaarlozing en aantasting van de
natuur in de vorm van de stikstofuitspraak van de Raad van State;
•
het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van lokale, regionale en landelijke overheid
om minder stikstof te produceren;
•
de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten vooral nu bezig zijn met naar eikaars
verantwoordelijkheden te vervTijzen en nog steeds zoeken naar manieren om door gaan met
het uitstoten van stikstof;
•
stikstof, ook als het niet direct neerslaat op een stikstofgevoelig natuurgebied of onder een
drempelwaarde zit, nog steeds bijdraagt aan de cumulatie van achtergrondconcentraties
stikstof;
•
Flevoland verantwoordelijkheid draagt om deze achtergrondconcentraties te verminderen.

Overwegende dat:
•
de uitspraak van de Raad van State niet het probleem is, maar slechts de boodschapper;
•
De nu zeer slechte staat van de natuur en biodiversiteit in Nederland het gevolg is van het
werkelijke probleem: het omzeilen van regels en zo verwaarlozen van de natuur;
•
het onvermijdelijk is dat ook in Flevoland vanaf nu de stikstof-uitstoot drastisch omlaag
moet;
•
deze uitspraak juist een kans voor Flevoland is om anders met onze leefomgeving om te gaan
en de natuur echt te beschermen
•
Flevoland béter niet kan wachten op oplossingen van de rijksoverheid, maar zelf het
voortouw moet nemen door met oplossingen te komen
•
Flevoland daarom hand in eigen boezem moet steken en moet kijken wat Flevoland zelf kan
doen; zoals het verlagen van de snelheid op de A6 en A27 en provinciale wegen, stoppen met
de uitbreiding van Lelystad Airport, biomassa installaties verbieden, het versterken en
verbinden van natuur in Flevoland, het flink verminderen van het aantal gehouden dieren in
de veehouderijen en investeren in duurzame (land)bouwmethodes.
Verzoeken het college

spreekt uit dat:
•

/

Dragen het college op

/

Spreken uit

de provincie erkent dat stikstof blijven uitstoten, op wat voor manier dan ook, onhoudbaar
is en bij alles wat zij voortaan doet, de natuur serieus neemt en beschermt

verzoekt het college:
•
op korte termijn met een actieplan te komen om de stikstofuitstoot in Flevoland drastisch te
verlagen met onder andere de hierboven genoemde punten
•
de bovenstaande boodschappen ook actief uit te dragen in het overleg met de rijksoverheid
pn Hp nvpriop nrnvinrïpn

Naam initiatiefnemer:
J. Luijendijk, Partij voor de Dieren
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Het amendement is:
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter, /

A. Kost

L. Verbeek

^Verworpenj)

Provincie Flevoland

PROVINCIALE STATEN

/

\

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 motie: Provinciale enquête haar informatieverstrekking eh besluitvorming
Oostvaardersplassen.

Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
Er door de uitspraak van de rechtbank te Lelystad een voorlopige streep is gezet door het besluit om
herten af te schieten in de Oostvaardersplassen;
hierdoor het beleidskader Oostvaardersplassen (voorlopig) niet uitvoerbaar is.

Overwegende dat:
Het duidelijk moet zijn of de informatie, op grond waarvan Provinciale Staten een besluit heeft
genomen over het beheer van de grote grazers, wel corhpléet en inhoudelijk correct was;
dit kan voorkomen dat we opnieuw op de vingers worden getikt door een uitspraak van de rechtbank
rondom toekomstig (aangepast) beleid;
er mogelijk lessen zijn te leren uit het verleden.

Verzoeken het college

/

Dragen het college op

/

X Spreken uit

Een provinciale enquête uit te voeren naar de informatieverstrekking en besluitvorming rondom het
beheersplan grote grazers in de Oostvaardersplassen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen Partij Voor de/7rijheid (PW)^

7
Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
A. Kost

C Verworpen^

Aangenomen

Voorzitter,
L. Verbeek
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Provincie Flevoland

PROVING lALESTATEN

/

.

\

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
-^5/,5(477

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

Onderwerp motie: Flevoland wil Noodwet Stikstof

Agendapunt: 9
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provindale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
Er momenteel een groot probleem is door de uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot;
hierdoor op dit moment heel veel (bouw)projecten stilliggen;
agrarische bedrijven niet verder kunnen uitbreiden omdat nieuwe vergunningen moeilijk kunnen
worden verleend;
heel veel sectoren direct en indirect getroffen worden,

Overwegende dat:
Het voor de indieners onwenselijk is dat heel Nederland ‘op slot zit’;
de oplossing moet worden gevonden in de achterliggende oorzaken en niet in bestrijding van de
‘gevolgen’;
een structurele oplossing noodzakelijk is om duidelijkheid en zekerheid te creëren voor iedereen;
hiervoor tijd en goed nadenken tot betere oplossingen zal leiden.

Verzoeken het college

/

Dragen het college op /

X Spreken uit

Dat op korte termijn activiteiten waar stikstof vrijkomt voorlopig weer moeten worden opgestart
door invoering van een Noodwet Stikstof;
dit door de gedeputeerde te laten meenemen en uitspreken namens Provinciale Staten Flevoland in
zijn overleg met de minister,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen Partij Voor de Vrijheid (PVV)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Voorzitter,
statengriffier,
L Verbeek /
A. Kost

^!1

Provincie Flevoland

PROVINCIAL E-STATEN

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
:2iSI3ci:f3

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

Onderwerp motie: Verhuren van de latente ruimte uit natuurvergunningen
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• het college van GS de beleidsregel Intern en extern salderen stikstofdepositie heeft
vastgesteld,
• volgens de beleidsregel onbenutte ruimte niet mag worden gebruikt om mee te salderen,
en niet gebruikte capaciteit uitgesloten is van extern salderen,
• de Gedeputeerde Hofstra heeft aangegeven dat de Provincie niet zal tornen aan de
bestaande rechten,
• er op de technische vragen is geantwoord dat onbenutte ruimte, niet gebruikte capaciteit
en feitelijk benutte capaciteit alle drie onder bestaande rechten vallen.

Overwegende dat:
• ondernemers, waaronder boeren, de moeite hebben genomen om hun provinciale
vergunningen op orde te krijgen,
• de latente ruimte, bestaande uit onbenutte ruimte en niet gebruikte capaciteit, een
bedrijfseconomische waarde vertegenwoordigt,
• de overheid zich niet zomaar (delen van) de latente ruimte toe mag eigenen,
• de tijdelijke verhuur van de latente ruimte ervoor zorgt dat projecten weer door kunnen
gaan,
• de tijdelijke verhuur van de latente ruimte niet leidt tot een toename van de totale
vergunde stikstófemissie binnen Flevoland,

Verzoeken het college

/ X Dragen het college op /

Spreken uit

de tijdelijke verhuur binnen Flevoland van de latente ruimte uit natuurvergunningen mogelijk te
maken, zonder hierbij de latente ruimte af te nemen of af te romen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer:
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Aangenomen
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A. Kost

L. Verbeek
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I Provincie Flevoland

PROVINCIALEn^SïTA’TtE.N

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 motie: Hogere drempelwaarde stikstofdepositie
Agendapunt: 9
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
sinds de uitspraak van de Raad van State aangaande de Programmatische Aanpak Stikstof
de vergunningverlening voor projecten vrijwel stil is komen te liggen, met als gevolg een
economie die op slot zit,
het kabinet de aanbevelingen van de Commissie Remkes heeft overgenomen,
Duitsland een drempelwaarde toestaat van circa 7 mol stikstofdepositie per hectare per
jaar,
de Duitse drempelwaarde circa 140 keer de Nederlandse bedraagt,
de Duitse drempelwaarde volledig in overeenstemming met EU-wetgeving is.
Overwegende dat:
de Duitse natuur, ondanks de hogere drempelwaarde, niet in een stikstofcrisis verkeert,
er voldoende ruimte bestaat voor Nederland om een hogere drempelwaarde te hanteren
dan voorheen werd gehanteerd,
de beleidsregel intern en extern salderen niet voor ieder project een geschikte uitkomst
biedt en daardoor de Flevolandse economie niet van het slot zal kunnen halen.

X Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op / □ Spreken uit

'om.de minister van Landbouw* Natuur en Voedselkwaliteit te verzoeken om, met het IPO, te komen
tot een drempelwaarde voor stikstofdepositie die ruim genoeg is om de economie van het slot te
halen.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn (FvD)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
A. Kost

<verworpèrb

Aangenomen

Voorzitter, .
L. Verbeek ƒ
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Provincie Flevoland

P R O VIN C^Aj.ES'TATE

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 motie: Afkeuring voor het niet handelen van de CdK bij onrechtmatig gegeven opdracht orn
gezonde edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen

Agendapunt: 9
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
- de rechtbank Midden-Nederland de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door
afschot terug te brengen naar 490 heeft vernietigd;
- verschillende juridische onderzoeken het college waarschuwde voor de juridische onrechtmatigheid van deze
opdracht;
Overwegende dat:
- het college juridische adviezen naast zich neer heeft gelegd en onrechtmatig de opdracht aan
staatsbosbeheer heeft verstrekt om gezonde dieren in de Oostvaardersplassen te doden;
- hierdoor niet aUeen de provincie Flevoland, maar ook staatsbosbeheer onrechtmatig heeft gehandeld;
- hierdoor een hoog aantal gezonde edelherten, waarvan zelfs drachtige dieren en hun jongen, zijn gedood,
die niet gedood hadden mogen worden;
- de Commissaris van de Koning de mogelijkheid heeft om een besluit voor vernietiging voor te dragen door de
Kroon, volgens artikelen 261 en 266 van de Provinciewet, wegens strijd met het recht of het algemeen belang;
- de Partij voor de Dieren in september 2018 de Commisaris van de Koning nadrukkelijk heeft gevraagd het
besluit aan te bieden voor vernietiging door de kroon vanwege strijdigheid met het recht, maar de
commissaris van mening was dat het besluit "wel degelijk rechtsgeldig is”;
- de rechters nu duidelijk hebben uitgesproken dat dit niet het geval is;
- hierdoor veel dierenled- en dierensterfte is veroorzaakt door de onrechtmatige opdracht van de provincie;

Verzoeken het college

/

Dragen het college op

/ .0 Spreken uit

- afkeuring voor het feit dat de Commissaris van de Koning niet heeft gehandeld toen het college van
Gedeputeerde Staten een onrechtmatige opdracht tot afschot van gezonde edelherten in de
Oostvaardersplassen, terwijl de commissaris van de koning op de hoogte was van de waarschijnlijke
strijdigheid met het recht;
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

7^

Handtekening initiatiefnemer:

G
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Het amendement is:
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VerworpenX

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter,
A. Kost
L Verbeek

aji,

Provincie Flevoland

PROVINCIALE STATEN

A

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Opvolgingsohderzoek Randstedelijke Rekenkamer

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Nota reserves en voorzieningen 2020-2023
Nummer Statenvoorstel: 2476262

s

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

- ->

in vergadering bijeen op: 13 november 2019
- *

**

.• j

Constaterende dat: de Randstedelijke Rekenkamer in 2010 een onderzoek heeft gedaan naar de reserves van
de provincie Flevoland en daarbij een aantal tekortkomingen heeft gesignaleerd;
dat niet voldoende inzichtelijk is dat de overgenomen aanbevelingen adequaat zijn en worden uitgevoerd;
dat er aanleiding is om ten fundamentele alle aanbevelingen opnieuw te evalueren, waarbij ook te betrekken
de aanbevelingen die destijds niet zijn overgenomen;

Overwegende dat: het -mede gezien de toenemend omvang van de reserves- urgentie verdient om tot
optimale transparantie te komen over het geheel van de reserves in termen van nut, noodzaak, onderbouwing
en verloop;
Dat het belang van het budgetrecht van PS hierbij centraal dient te staan;
Verzoeken het college

/

Dragen het college op / XD Spreken uit

De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken om een opvolgingsonderzoek uit te voeren op het eerdere
rapport
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.J. Kok
/

Handtekening initiatiefnemer:

\
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Het amendement is:
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Aangenomen

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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Verworper^^

iNciE Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flwoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Bestemmingsreserve aan Fonds Verstedelijking Almere

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Nota Reserves & Voorzieningen 202(^^23

<

Nummer Statenvoorstel: 2476262

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

Constaterende dat:
/
•
In de Nota Reserves en voorzieningen/is opgenomen dat, bij de Bestemmingsreserve Almere 2.0,
voor de periode na 2020 het vertrekpunt wordt gehanteerd dat de gemiddelde bijdrage over de
totale IFA-periode (€ 6,7 mln. per/aar) voortgezet wordt en dast besluitvorming hierover in een
later stadium zal plaatsvinden. /
Overwegende dat:
/
•
De afgelopen jaren de gemiddeld bijdrage € 6.2 mln. bedroeg;
•
dat in lijn met de afspral^ binnen de uitvoeringsovereenkomst, eerst de overschotten die
overblijven buiten de j^plannen die goed gekeurd zijn worden aangewend voor de financiering van
het FVA alvorens bij t^torten vanuit Almere 2.0.
X Verzoeken het college //

•

□ Dragen het college op

/

□ Spreken uit

de afspraken biïinen de uitvoeringsovereenkomst na te komen door eerst de overschotten die
overblijven buiten de jaarplannen die goed gekeurd zijn aan te wenden voor de financiering van het
FVA alvoren^Dij te storten vanuit Almere 2.0 en daarbij uit te gaan van een gemiddelde bijdrage
van 6,2 mltr per jaar.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer:
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let amendement is:
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Aangenomen

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

Provincie Flevoland

PROVINCIAL E-S TATE N

/O
MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door dé griffier)

Onderwerp motie: Delegatie- en mandaatregister

Agendapunt: 84^
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

ih vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• de Provincie Flevoland werkt met delegaties en mandaten verleend door PS,
• de Statenwerkgroep Planning & Control in 2010 aan heeft gegeven dat indien PS het gevoel
krijgt haar grip te verliezen op een delegatie, niet de begrotingswijziging bediscussieerd
zou moeten worden, maar (het intrekken van) de delegatie,
• een delegatie of mandaat tijdelijk van aard is.

Overwegende dat:
• de grondslag voor het verlenen van een delegatie of mandaat door PS aan GS, kan komen te
vervallen,
• een optimale verdeling van de verantwoordelijkheden tussen PS en GS in het belang van
het openbaar bestuur ih Flevoland is,
• een delegatie- en mandaatregister met succes bij sommige Nederlandse gemeenten wordt
toegepast.
□ Verzoeken het college
•

/

X Dragen het college op /

□ Spreken uit

om een delegatie- en mandaatregister pp te stellen, in het geval van een wijziging bij te
werken, en beschikbaar te maken aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Sharon de Lely (Forum vqof Dempcratie)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost
/ \

(verworpen y

Aangenomen

De motie is:

___ __

Voorzitter,
L. Verbeek

13) n

Provincie Flevoland

PRO VIN CIALESTATEN

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:.
(In te vullen door dè griffier)

Onderwerp motie: Onafhankelijke voorzitters commissievergaderingen

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• er momenteel wordt nagedacht binnen PS over een nieuwe vergaderstructuur, met het oog
op een terugkeer van de (niet ad-hoc) commissievergaderingen,
Overwegende dat:
• commissievergaderingen gebaat zijn bij een vlot tijdverloop,
• Statenleden in beginsel onbelemmerd zijn in hun woordvoering,
• de voorzitter van een commissievergadering veelvuldig deze twee belangen afweegt,
• onafhankelijk voorzitterschap iedere discussie vermijdt.

X

Verzoeken het college

•

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

om inzichtelijk te maken wat de financiële^ juridische en politieke mogelijkheden zijn om
onafhankelijke voorzitters aan te trekken voor de commissievergaderingen, en deze
conclusies te delen met PS, voorafgaand aan de behandeling van de nieuwe
vergaderstructuur in PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn (Foqjm vqor Democratie)
Handtekening initiatiefnemer:

’ De motie wordt ondersteund door:
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De motie is:

2
\

V
Verworper?)

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier>

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

l.
/

" ^2.0^

Prov

ciE Flevoland

P R OVIN CIALE- STA'TE N

/2^
MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen dpor de griffier)

Onderwerp motié: Verdienmodel museum Almere

Agendapunt: 8d
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020,
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
/
• de gemeente Almere en de Provincie Flevoland samen een museum willen stichten, groter
dan het Stedelijk Museum té Amsterdam, met internationale allure.
Overwegende dat:
/
• gerenommeerde musea zich onderscheiden doör hun positieve verdienmodel, waarbij èr
zelfs genoeg inkomsten zijiwm de collectie te vernieuwen of uit te breiden,

X

Verzoeken het college

•
•
•

/ /□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

om een verdienmo0l van het museum Almere ter besluitvorming aan PS voor te leggen,
om in het verdieiynodel inzichtelijk te maken binnen welke termijn het museum Almere
zonder subsidie de bedrijfsvoering voort kan zetten,
qm de raming^van de bezoekersaantallen te laten toetsen door een onafhankelijk expert
of onafhankelijke expertgroep.

en gaan over tot 0 orde van de dag;

Naam initia|>iefnemer: Gert-Jan Ransijn (Forum voor Democratie)

Handte/ening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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De mgjiie is:

Alduyfaesloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Verworpen

Aangenomen

Voorzitter,
L. Ver^k

12>ju

Provincie Flevoland

PROVINCIALE'STATEN

/

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
.. ;

Motie nr.:,

,

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Herstel landschap bij ontmanteling wind- en zonneparken

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: 2474561
Nummer Statenvoorstel: 8d
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• VTindmolens, naast tussentijds onderhoud, om de circa twintig jaar aan vervanging toe zijn,
• zonnepanelen continu vermogen verliezen, waardoor ze hooguit enkele decennia rendabel
blijven.
Overwegende dat:
• de ontmanteling van wind- en zonneparken niet de verantwoordelijkheid is van de
Provincie Flevoland,
• het niet tijdig ontmantelen van wind- en zonneparken schade oplevert voor de Provincie
Flevoland eh haar inwoners.

X

Verzoeken het college
•

•

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

om in de omgevingsverordening op te nemen dat een beheerder van een wind- of
zonnepark iedere twee jaar een actueel plan moet overleggen over hoe hij om zal gaan
met de uiteindelijke ontmanteling,
om de bouw of uitbreiding van wind- en zonneparken alleen te vergunnen als de indiener
garandeert het landschap na afloop van de vergunning te herstellen naar haar
oorspronkelijke staat.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gért-Jan Ransijn (Fori
Handtekening initiatiefnemer:

Democratie)

De motie wordt ondersteund door:
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De motie is:
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter, ƒ
A. Kost

L. Verbee/

Verworpen )

Provincie Flevoland

P R O VIN CIA L E--S-TA-TE1^

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Verkleinen aantal Natura 2000-gebieden

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen mét
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten meer Natura 2000-gebieden hebben aangewezen
dan waar de Europese Commissie om heeft gevraagd,
• Nederland weliswaar qua totale oppervlakte van de Natura 2000-gebieden niet uit de toon
valt bij andere EÜ-lidstaten, maar qua versnippering van die gebieden wel opvalt,
• een gedeelte van de Natura 2000-gebieden nog niet onherroepelijk die status heeft
ontvangen.
Óverwegende dat:
• de normen voor kleinere beschermde natuurgebieden strenger v/órden geïnterpreteerd,
vanuit de gedachte dat een klein natuurgebied meer tijd nodig heeft om zich te herstellen,
• Nederland zich in de voet heeft geschoten door zovéél Natura 2000-gebieden aan te
wijzen, blijkens de zogeheten stikstofcrisis die gepaard gaat met maatschappelijke onrust
en grote economische schade,
• het verstandiger was geweest om vaker Natura 2000-gebieden samen te pakken,
• het verstandiger was geweest om de allerkleinste Natura 2000-gebieden niet toe te wijzen,
en deze natuur middels andere beschermingssystematieken te béhoüden.
X

Verzoeken het college

•

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

om de minister van LNV te verzoeken om het aantal Natura 2000-gebieden te verkleinen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn (Forujp voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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De motie is:
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( Verworpen^

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter, J
A. Kost
L. Verbee/
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Provincie Flevoland

PROVING I ALE- S'! ATE N

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevolarid
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Onderzoek kernenergie

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstei: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
/
• de Provincie Flevoland zich heeft gecommitteerd aan een CO2-reductie in 2030 en 2050,
• er een reële kans is dat er een verbp^
Dpi komt op het gebruik van bruin- en steenkool als
brandstof voor de opwekking van elektriciteit,
•lel
• de uitschakeling van kolencentrales betekent dat er regelbaar, constant vermogen
verdwijnt uit de energiemix, /
• de provincie Flevoland met na'
— inzet op lokale, decentrale energieopwekking middels
name
zonnepanelen en windmol^,
zonne- en windenergie g^n constante energiebronnen zijn omdat het vermogen
afhankelijk is van de huidige weersomstandigheden.

Overwegende dat:
/
• kernenergie een Cp2-arme en regelbare, constante energiebron is,
• Nederland wereldvnjd vooroploopt qua nucleaire veiligheid.
X Verzoeken het collpgê

/

□ Dragen het college op /

•

□ Spreken uit

om ond^oek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de Flevolandse energiemix,
waarbii/gelet wordt op kosten, yoorwaarden en beoogde bijdragen in het behalen van de
klimaaftdoelen,
• om daarbij de mogelijkheden in beeld te brengen om dit onderzoek met andere provincies
uit/te voeren, aangezien een eventuele kerncentrale niet noodzakelijkerwijs in de
provincie Flevoland hoeft te worden gebouwd,
• yom de onderzoeksresultaten te betrekken bij de totstandkoming van de RES 1.0,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton dé Lange (Forum vc^pr Deipocratie)

Handtekening initiatiefnemer:,

De motie wordt ondersteund door:
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De motie^s:

Aangenomen

Aldus beften in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengnffier,
Voorzitter,ƒ
L. Verbeek

Provincie Flevoland

PROVINCIAL E<SiTfAiriE.N

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Li ff5

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

Onderwerp motie: Onderzoek kernenergie en thorium

Agendapunt: 8d

Onderwerp Staten voorstel: Programmabegroting
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
de Provincie Flevoland zich heeft gecommitteerd aan een CO2-reductie in 2030 en 2050,
er een reële kans is dat er een verbod komt op het gebruik van bruin- en steenkool als
brandstof voor de opwekking van elektriciteit,
de uitschakeling van kolencentrales betekent dat er regelbaar, constant vermogen
verdwijnt uit de energiemix,
de provincie Flevoland met name inzet op lokale, decentrale energieopwekking middels
zonnepanelen en windmolens,
• zonne-en windenergie geen constante ënergiebronnèh zijn omdat het vérmogen
afhankelijk is van de huidige weersomstandigheden.
Overwegende dat:
• kernenergie een CO2-arme en regelbare, constante energiebron is,
• thorium een CO2-arme en regelbare, constante energiebron zal zijn,
• Nederland wereldwijd vooroploopt qua nucleaire veiligheid.

/

X Verzoeken het college

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

om bij de het IPO en de minister aandacht te vragen voor onderzoek naar de mogelijke rol
van kernenergie en thorium, waarbij gelet wordt op kosten, voorwaarden en beoogde
bijdragen in het behalen van de klimaatdoelen,
• om daarbij de mogelijkheden in beeld te brengen om dit onderzoek met andere provincies
uit te voeren, aangezien een eventuele centrale niet noodzakelijkerwijs in de provincie
Flevoland hoeft te worden gebouwd,
• - om de onderzoeksresultaten te betrekken bij de totstandkoming van de RES 1.0,

•

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum v<

Handtekening initiatiefni
t'

Democratie)

De motie wórdt ondersteund door:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter,
A. Kost
L Verheel/

Verworpen

13 11

Provincie Flevoland

PROVINCIALE-STATEN

/Z _ "

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Géeii vergunningen voor biomassacentrales dié gebruik maken van houtstook

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• de Provincie Flevoland zich heeft gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord van
Parijs,
• met het oog op deze doelen de CO2-uitstoot zoveel mogelijk moet worden beperkt,
• snoei- en kaphout meer waterinhoud heeft dan bijvoorbeeld steenkool, waardoor het
onvollediger verbrandt en minder energie oplevert,
• biomassacentrales die gebruik maken van houtstook, geen bijdrage leveren aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit of het reduceren van de CÓ2-uitstoot,

Overwegende dat:
• Provinciale Staten een voorbeeldfunctie nastreven voor de maatschappij ten aanzien van
energie,
• energievTinning uit houtstook grootschalige boskap financiert,
• biomassa bestaande uit snoei- en kaphout, als energiebron geenszins bijdraagt aan een
gezonde energietransitie noch past bij de genoemde voorbeeldfunctie.

X Verzoeken het college

/ □ Dragen het college op

/ □ Spreken uit

üiH af te zien van het afgeven öf verlengen van vergunningen voor de bouw of dé uitbreiding van
biomassacentrales die gebruik maken van houtstook,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum v^ Dgcppcratie)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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Aangenomen

Aldus besloten in dé openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter, ƒ
L- Verbef
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Provincie Flevoland

PROVINCIALE.S1TfA1T.EN

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:■
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Monitoring grote grazers Oostvaardersplassen ni.b.v. drones

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provindale Staten van Flevoland
ih vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• de Universiteit van Wageningén in samenwerking met hét Kuzikus-natuurreservaat in
Namibië een nieuwe aanpak voor het tellen van groot wild heeft ontwikkeld: het
combineren van dronevluchten en geautomatiseerde beeldanalyse,
• de Keniaanse autoriteiten belangstelling hebben getoond, evenals het Veluwe Nationaal
Park,
• Staatsbosbeheer aangeeft open te staan voor het overstappen op een andere telmethode
als die tot betere resultaten zou leiden,
• drones middels het gebruik van kunstmatige intelligehtié (Al) software ook voor andere
toepassingen kunnen worden gebruikt zoals het monitoren van de conditie van individuele
dieren,
• Staatsbosbeheer gaat over de uitvoering en het beheer, en de Provincie Flevoland gaat
over het beleid, aangaande de Oostvaardersplassen,

Overwegende dat:
• het tellen van grote grazers per helikopter duur en onnauwkeurig is,
• de onnauwkeurigheid van het tellen leidt tot grote correcties, die Staatsbosbeheer dwingen
Om halsoverkop veel grote grazers af te schieten,
• de laatste tellingen van de grote grazers (met name de edelherten) in de
Oostvaardersplassen van eind October 2019 veel publieke onrust hebben veroorzaakt
vanwege de grote toename t.o.v. de laatste telling.
• het slechts eenmaal per jaar tellen, het publiek het gevoel geeft dat zij onvoldoende wordt
geïnformeerd en er wantrouwen ontstaat over het functioneren van Staatsbosbeheer en de
Provincie Flevoland,

□ Verzoeken het college

•
•

/

X Dragen het college op

/

□ Spreken uit

om Staatsbosbeheer de opdracht te geven om zo snél mogelijk contact op te nemen met dé
Universiteit Wageningen zodat voor het einde van 2019 een Quickscan over de haalbaarheid
van de nieuwe telmethode aan Provinciale Staten kan worden gepresenteerd,
om in kaart te brengen welke vergunningen moeten worden aangepast of verstrekt om
drones in te kunnen zetten boven de Oostvaardersplassen t.b.v. de tellingen, waarbij ook
aandacht wordt besteed aan de doorlooptijd van de procedure.

en gaan over tot de orde van de dag.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provindale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter^^
L. Verbeel/

Verworpen

Provincie Flevoland

P R o VIN CI ALES'TATE N

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Doneren hertenvlees aan Voedselbanken Nederland

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• de donatie van hertenvlees dóór Staatsbosbeheer aan Voedselbanken Nederland één keer
heeft plaatsgevonden bij wijze van geste,
• deze geste eerder dit jaar tot positieve reacties bij de afnemers en in de nationale media
heeft geleid.

Overwegende dat:
• een krachtige samenleving vraagt om aandacht voor de minderbedeelden,
• Flevoland wederom nationaal op de kaart gezet kan worden door gezinnen die zijn
aangewezen op de Voedselbank van hoogwaardig, diervriendelijk voedsel te vóórzien,
• Staatsbosbeheer de unieke kans heeft om over haar eigen schaduw heen te stappen en om
het draagvlak voor haar beheer van de Oostvaarderplassen te vergroten.
□ Verzoeken het college

•

/

X Dragen het college op /

□ Spreken uit

om Staatsbosbeheer de opdracht té geven om door te gaan met het faciliteren van de
vleesverwerking van de afgeschoten edelherten uit dé Öostvaardersplasseh, eri om al het
voor consumptie geschikt gemaakte hertenvléés te doneren aan Voedselbanken Nederland,

en gaan over tot de orde van de dag.
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Aldus besloten In de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L Verbeek/
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|2) j b j

Verworpen )
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PROVINCI ALESTATEN

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Deelname Canal parade
Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
Elf van de twaalf provincies zich Inmiddels hebben uitgeroepen tot Regenboogprovincie;
Dit betekent dat deze provincies geacht worden actief beleid te voeren op het gebied van
emancipatie van LHBTIQ+

Overwegende dat:
Er jaarlijks een groot festival wordt georganiseerd om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag
houden van wie je wil: de Pride Amsterdam, met als hoogtepunt dé wereldberoemde Canal Parade;
Deelname aan de Canal Parade een herkenbare en concrete manier is om te laten zien dat de
provincies staan voor inclusiviteit;
De Canal Parade het moment bij uitstek is om samen met elkaar de diversiteit te vieren;

Verzoeken het college:
Om samen met de andere provincies met een boot deel te nemen aan de Canal Parade
Hierover op korte termijn in overleg te treden met de andere provincies en de resultaten daarvan
terug te. koppelen aan PS.

en gaan over tot de orde van de dag.

Leo^'S. \Jt
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek,

Provincie Flevoland

P R oVIN CI

STATE N

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie:

|Ondj'fSfiPU.

C^^rbozju- OerOoer C UCX?) (AQóir

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provindale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:

Er in Noord- en Oost-Nederland een sterke behoefte is aan een verbetering van het OV-net,
waaronder in het bijzonder het spoorwegnet;
Er in Noord- en Oost-Nederland veel plannen bestaan voor aanvulling van het spoorwegnet, zoals de
Nedersaksenlijn en dé Lelylijn;

Overwegende dat:
De genoemde plannen een gunstige invloed zullen hebben op de economische mogelijkheden en het
vestigingsklimaat van gebieden zoals de Noordoostpolder;
Lobby’s nu nog te vaak vanuit 1 provincie of gemeente komen, en daarmee het gezamenlijke belang
niet voldoende voor het voetlicht wordt gebracht;
De provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel een gezamenlijk belang hebben
bij verbeteringen van het spoorwegnet;

Verzoeken het college:

Contact op te nemen met de andere géhoémde provincies óm te onderzoeken waar de
gemeenschappelijke belangen liggen en of de samenwerking geïntensiveerd dient te worden;
Aan te sluiten bij lobby-activiteiten die de Lelylijn dichterbij kunnen brengén, met de voorwaarde
dat het Flevolands belang voldoende wordt gewaarborgd met stops in (in elk geval) Almere, Lelystad
en Emmeloord;
Op kortere termijn zorg te dragen voor een hoogwaardige OV-verbinding op dit traject;
Samen met andere belanghebbende provincies aan te dringen op een (MIRT)-onderzoek m.b.t.
haalbaarheid en maatschappelijke kosten/baten;
Provinciale Staten bij het uitbrengen van de Perspectiefnota 2020 te informeren over de gemaakte
vorderingen.
•
en gaan over tot de orde van de dag.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbonk
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Provincie Flevoland
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<

’!

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
■)

Motie nr.:
'' ’"

(In te vullen door dé griffier)
•

'<■

■

Onderwerp motie: .Geen indexering opcenten voor kalenderjaar 2020
Agendapunt: 8c

Onderwerp Statenvoorstel: Vijfde wijziging verordening, op de heffing va'n opcenten op de
hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting Flevoland (MRB)

Nummer Statenvoorstel: 2456586

'

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:

De provinciale opcenten een kostenpost zijn voor de inwoners en ondernemers in Flevoland.

Overwegende dat:
Geen indexering of verhoging een trendbreuk betekent en geen jaarlijkse lastenverzwaring voor onze
inwoners en ondernemers in Flevoland,
Verzoeken het college

./ X Dragen het college op /

Spreken uit

Geen indexering of verhoging van de provinciale opcenten door te voeren voor kalenderjaar 2020,
en gaan over tot de orde van de dag.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A, Kost

L. Verbeek

Verworpen j

Provincie Flevoland

P R O VIN C^E-S-TATE.1^

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
■2i5

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

Onderwerp motie: Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting egaliseren
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Vijfde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom
van de motorrijtuigenbelasting Flevoland

Nummer Statenvoorstel: 2456586

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13-november 2019

Constaterende dat:
•
Het statutair verhuizen van leasemaatschappijen naar een andere provincie, aanzienlijk
effecten heeft op de financiële huishouding van provincie waaruit ze vertrekken;
•
Dit ongewenste discontinuïteit in beleid genereert.

Overwegende dat:
•
Er bij gelijke percentages van provinciale opcenten in elke provincie, geen financiële prikkel is voor
Leasemaatschappijen om te verhuizen;
•
Dit het Kaaiman-eiland effecten ten aanzien van rondtrekkende leasemaatschappijen op zoek naar de
laagste belastingtarieven voorkomt.
•
Provincies dan niet met elkaar hoeven te concurreren om de laagste tarieven waar enkel de
Leasemaatschappijen voordeel van hebben.
B Verzoeken het college /
Dragen het college op /
Spreken uit
Via het Interprovinciaal overleg (IPO) te pleiten voor gelijke tarieven in alle provincies voor de provinciale
opcenten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Frans Muickhuijse (SP)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

i

1
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

/n

Voorzitter,

.

L Verbeek

/'^rworpen ƒ
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MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Voprwaarde duurzaamheidseisen zoals herbruikbare bekers aan subsidies voor festivals en
evenementen

Agendapunt: 8d
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
Op veel festivals en evenementen in de open lucht nog steeds gebruik wordt gemaakt van
(‘recyclebare’) wegwerpbekers;
Deze wegwerpbekers op het terrein een enorme rotzooi veroorzaken, waardoor ook allerlei ander
afval op de grond belandt en dat dit moet worden opgeruimd en gescheiden;
Het recyclen van deze wegwerpbekers omslachtig en niet altijd mogelijk is;
Een beloningssysteem niet werkt (10 bekers inleveren=1 consumptie).
Overwegende dat:
•
Kleine, maar vooral ook heel grote festivals in Nederland en België, al met herbruikbare bekers
werken en dat hen dat rond de 90% afval scheelt;
•
Het voor organisaties invoering van herbruikbare bekérs geen hoge investering met zich meebrengt,
omdat de inkoopkosten niet veel hoger zijn dan bij wegwerpbekers en de opruimkosten flink minder.
Bij het niet inleyeren van de bekers kan er zelfs winst op gemaakt worden (Gebruikelijk is: 1 beker
kost hetzelfde als 1 consumptie, bijv 2 euro. Niet inleveren is dus winst);
•
Een schone omgeving mensen er toe aanzet deze schoon te houden, mensen zijn minder geneigd om
ander afval op de grond te gooien;
•
De gemèêhten Den Haag en Leiden het verplicht gebruik van herbruikbare bekers reeds hebben
ingevoerd;
•
De provincie Revoland hier een voorbeeldfunctie in kan vervullen voor haar eigen gemeenten en voor
andere provincies.
X Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

te onderzoeken of het mogelijk is bij het verstrekken van subsidies aan festivals en evenementen
duurzaamheidseisen, te denken valt aan het gebruik van herbruikbare bekers, op te nemen.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M. Muller (SP)

Handtekening initiatiefnemér:^

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SPD66
flovoiand

O
FoTum voor
Democratie

SGP
Christenunie

. ^^OROENUNKS
^^^znuDEimanBi

^PvdA

/^Partij voor
de Dieren

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD____________
SP______________

D66_________ ___

CDA_____________
FvD

PW_____________

SGP_____________

1
1
3

G
i

L

2
2
1

__r.
2

u

Christenunie
;

Groenlinks
PvdA

______

5OPLUS
PvdD____________

DENK___________

(j^rc iCi
De motie is:

V. * V

=e=

L

^^ngenomen
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Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek .
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Provincie Flevoland

IMIÖTSI
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door dé griffier)

Onderwerp motie: Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale
inkoop- en aanbestedingsbeleid

Agendapunt: 8d

OnderwerpStatenvoorstekProgrammabegroting 2020; Krachtige Samenleving

Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
Oudere werkzoekenden (45+) ondanks deze periode van hoogconjunctuur nog steeds een achterstand
hebben op de arbeidsmarkt met weinig kansen op een nieuwe baan.
De provincie bij de inkoop en aanbesteding van projecten geen geformaliseerd beleid voert om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ouderen, actief te ondersteunen bij het
krijgen van een nieuwe baan.
Overwegende dat:
De provincie geen Social Return On Investment (SROI) paragraaf heeft opgenomen in haar inkoop- en
aanbestedingsbeleid en dat dit een gemis is.
Dat bijvoorbeeld de gemeente Almere wel een compleet uitgewerkt en geformaliseerd protocol heeft
opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid
Xo Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op

/

O Spreken uit

- In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie als vast onderdeel een SROI paragraaf op te nemen.
- Een uitgewerkt voorstel hiervoor z.s.m. te presenteren aan Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeeky
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Provincie Flevoland

P R O VIN CIA L E-S TAT E N

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de.griffier)

Onderwerp motie: Onderzoek naar gratis OV kwetsbare groepen in daluren
Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020; Openbaar Vervoer

Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:

^eel ouderen, maar ook bijstandsgerechtigden, minimumloners en mensen met een lichamelijke
beperking, eenzaam zijn en zij met zo min mogelijk belemmeringen de mogelijkheid zouden moeten
hebben om vanuit hun woonadres andere locaties te kunnen bezoeken.

Overwegende dat:
Veel mensen in deze categorie niet (meer) de financiële armslag hebben om met het OV andere
locaties te bezoeken en daardoor een grote kans hebben in een sociaal isolement te raKen.
Het mogelijk zou moeten zijn om de capaciteit van het (Provinciaals) Openbaar Vervoer in de daluren
beter te benutten en tegelijkertijd een gebaar te maken naar bovengenoemde doelgroep.

Xn

Verzoeken het college
/ O Dragen het college op /
Spreken uit
Een onderzoek te starten naar de mogelijkheden deze doelgroep in de daluren gratis te laten reizen
met het (Provinciaals) Openbaar Vervoer.
In het bovengenoemde onderzoek duidelijk te maken wat de kosten hiervoor zullen zijn en de te
verwachten kwantitatieve (hoeveel mensen gaan daar gebruik van maken) en financiële effecten in
bredere zin.
De kosten van dit onderzoek te dekken uit de meevaller van 0,72 miljoen in de begrotingspost
openbaar streekvervoer.
Het resultaat van bovengenoemd onderzoek uiterlijk binnen 3 maanden aan Provinciale Staten
bekend te maken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:
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Aangenomen

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

A. Kost

/«k /

Voorzitter, .
L. Verbeel/
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Provincie Flevoland
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MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Realisatie prijswinnend woningbouwproject Eigentijds Hof
Programmapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020, jaarprogramma FvA
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
In 2017 binnen de programmalijn Vernieuwend wonen van het FvA de prijsvraag ‘Who Cares is
uitgeschreven.
Deze prijsvraag nadrukkelijk heeft gevraagd om innovatieve ideeé'n die daadwerkelijk tot uitvoer
gebracht kunnen worden.
De prijsvraag heeft geresulteerd in een uitgewerkt programmaplan met betaalbare woningen in een
experimentele woonvorm voor kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een zorgvraag.
De realisatie van dit plan volgens het wonin^ouwatelier nu strandt op de eis van de gemeente
Almere dat er ca. € 300.000 extra grondwaarde moet worden opgebracht.
Overwegende dat:
Dit experiment van groot belang is bij het in beweging brengen van de woningmarkt, speciaal voor
kwetsbare groepen met minder financiële draagkracht en voor mensen met een extramurale
zorgvraag.
Er een concreet uitgewerkt plan met financiële onderbouwing ligt.
De gekozen vorm van een wooncoöperatie (grond)speculatie uitsluit.
De locatie in Almere haven gezien de snelle vergrijzing van dit stadsdeel passend is bij de aard van
het project.
X. Verzoeken het college in contact te treden met de gemeente Almere om realisatie van het project

Eigentijds Hof op korte termijn mogelijk te maken
“Realisatie van project Eigentijds Hof” als apart programmapunt toe te voegen aan de programmalijn 5
“vernieuwend wonen" van het Jaarplan FvA 2020

De extra grondwaarde benodigd voor de realisatie van dit project zo nodig te dekken binnen de financiële
kaders van het Jaarprogramma FvA 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre 50PLUS

Handtekening initiatiefnemer:
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MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Schrappen Museale functie uit Jaarprogramma FvA 2020

Agendapunt: 8d
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020

Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Revoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• Binnen het jaarprogramma € 100.000 is gereserveerd vpor het aanstellen van een kwartiermaker voor
een haalbaarheidsonderzoek “invulling museale functie”;
• het hier geen traditioneel museum met eigen collectie betreft;

Overwegende dat:
• Het, in de woorden van de initiatiefnemers, om een iconische Kunsthal voor “Tommorow Art”, zonder
eigen collectie en waarvoor de stichting- en exploitatiekosten zeker in de miljoenen zullen lopen.
• Dat de ambities en realisatiezin veel te ver uit elkaar liggen om nu € 100.000 uit te trekken voor een
haalbaarheidsonderzoek naar een project.
□ Verzoeken het college

/ X Dragen het college op / □ Spreken uit

Om het onderdeel 4.4. kwartiermaker museale functie, binnen het programmalijn 4, te schrappen en het
vrijkomende bedrag van 100.000 te behouden binnen het jaarprogramma FvA 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:
Handtekening initiatiefnemer:
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MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Terugvorderen Eden Holland niet opleveren “masterplan”

Agendapunt: 8d
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020- Fonds verstedeljjldng
Nummer Statenvoorstel : 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019,

Constaterende dat:
/
• In 2019 een bijdrage aan de Stichting Edei/Holland is toegekend voor de gedeeltelijke vergoeding
van de kosten van de opstelling van een Haalbaarheidsonderzoek, bestaand uit € 400.000,- voor de
stichting Eden Holland en €100.000 voor ambtelijke ondersteuning;
• Het Haalbaarheidsonderzoek is verricKt in de vorm van de opstelling van het “Masterplan” met
Businesscase bestaande uit:
/
o uitwerking van de plannen op het vlak van programma (exhibities, etc.)
o een ruimtelijke uitwerking (bereikbaarheid, inrichting, bebouwing en ruimtelijke
onderbouvring), en, /
o een businesscase (investerings-, exploitatie- en financieringsplan);
• Er hier dus overduidelijk sprake is van zogenaamde wettelijke kader “subsidie onder voorwaarden”

Overwegende dat:
/
Eden Holland per brie0an 28 augustus het “Masterplan” heeft ingetrokken
Door het intrekken ym het “Masterplan” door de stichting Eden Holland er geen oplevering heeft
plaats gevonden v^de onder “Masterplan” gestelde documenten
Er niet voldaan iS/éan de voorwaarden van het opleveren van stukken tussen partijen
overeengekomej/zijnde het “Masterplan” bestaande uit:
o
uitw^ing van de plannen op het vlak van programma (exhibities, etc.).
o een/uimtelijke uitwerking (bereikbaarheid, inrichting, bebouwing en ruimtelijke
onderbouwing), en,
o
businesscase (investerings*, exploitatie- en financieringsplan).
X Verzoeken hét college ! □ Dragen het college op / □ Spreken uit

De kosten g^aakt voor het niet op te leveren “masterplan” zijnde het deel betaald aan stichting Eden
Holland van't 400.000,- terug te vorderen bij de stichting Eden Holland i.v.m. het niet opleveren van het in
overeenkömst afgesproken op te leveren “Masterplan”. Mocht de provincie niet de geëigende contract partner
zijn dieyaanspraak op zou kunnen maken dan zal de provincie alles in het werk dienen te stellen, de verstrekte
subsidie terug te laten vorderen bij de stichting Eden Holland.
enygaan over tot de orde van de dag.
laam Initiatiefnemer: Mare van Roolj (50PLUS)
Handtekening Initiatiefnemer:
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MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Loskoppelen van toekomstige besluitvormingstrajecten jaarprogramma Fonds
Verstedelijking Almere Programma begroting.
/

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019,

Constaterende dat: het jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere (FVA) goedgekeurd wordt d.m.v.
goedkeuren van de begroting.
/
Overwegende dat:
/
Hier sprake is van een beleidsdocument niet diverse belangrijke programmalijnen welke een grote invloed
hebben op de ontwikkeling van de grootte gemeente van Flevoland en onze mooie provincie.

Waar om een goed overwogen beslikt te kunnen nemen de inhoud van het programma meer aandacht
verdient om samen met PS tot een/oetere besluitvorming te kunnen komen en waardoor debacles als Eden
Holland in de toekomst vermede/i of althans de kans erop verkleind kunnen worden.
Dat besluitvorming in o.a. programma’s in lijn met besluitvorming FVA, zoals IPO en Omgevingsdienst
. Flevoland en Gooi en Vecht /treek ook niet in de begroting besluitvorming zijn mee genomen
X Verzoeken het college

/ □ Dragen het college op / □ Spreken uit

Het jaarprogramma
apart ter besluitvorming aan de Staten voor te leggen, waarna het financiële kader
van het jaarprograrnrria kan worden opgenomen in de programmabegroting.

en gaan over to^e orde van de dag.

Naam inipatiefnemer: 50PLUS Mare van Rooij

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Forum voor
DemoCTatie
ncr

MFTii voo«m vtiptuo

GROEN
LINKS

Partij van de Arbeid

Christenunie

SP.Ptusj

D66

________________________ /

novDland

/

Partij voor
do Dieren

O
SGP

/
/

Groep Otten
/

/
Noor
/
:
/
/
/
/

Stemverhouding
Totaal

FvD
WD
PW

Tegen

/

Groenlinks
CDA

~

PvdA

/

Christenunie

SP
/

5OPLUS

/

D66
PvdD

/

SGP

Groep Otten/'
DENK

/

/
Het arïiendement is:

Aangenomen

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

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen

Provinci

LEVOLAND

PROVINCI ALESTAT-EN

X

_______ /

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Ondervzerp motie: Transitiecoalitie Voedsel

Agendapunt: 8d

Onderwérp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
Flevoland als landbouwprovincie vooroploopt in innovaties
De landbouw zich in transitie bevindt in de richting van kringlooplandbouw
Het economisch aantrekkelijk moet zijn om te verduurzamen, ook in de context van Nederland als
producent in de internationale markt
De Transitiecoalitie Voedsel zich ten doel stelt om de transitie naar een nieuw voedselsysteem te
verwezenlijken
Binnen dit nieuwe voedselsysteem nieuwe spelregels zorgen voor een landbouw- en voedsélsysteerh
en dat daarin duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, transparantie en werkelijke kosten en
prijsstelling centraal staan.
Overwegende dat:
Er een systeemwijziging nodig is om de transitie in de landbouwsector te verwezenlijken
netwerken belangrijk zijn om kennis te delen en op te doen
Dit college de ambitie heeft om in sterke samenwerking tussen overheden en de agrofoodsector
nieuwe werkgelegenheid te creëren en toe te werken naar volhoudbare landbouw

X Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

Te onderzoeken of het aansluiten als provinciale overheid bij de Transitiecoalitie Voedsel mogelijk is
Te onderzoeken of aansluiting bij de Transitiecoalitie Voedsel onze ambitie ondersteunt en versterkt
Binnen 6 maanden te rapporteren naar Provinciale Staten over de uitkomsten van dit onderzoek en
eventueel met voorstellen te komen om aan te sluiten bij deze Transitiecoalitie Voedsel.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: A.T. Strating-Baas (Christenunie), B. de Reus (Groenlinks), C.J. Schotman (CDA)
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter,
L. Verbeek

Verworpen

Provincie Flevoland

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen
Agendapunt: 8D

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
- er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering
te beperken tot eén niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden;
- 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de
opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius;

V

Overwegende dat:
- iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het leveren
van bovengenoemde inspanning en het realiseren van genoemde doelstelling;
- er naast het energieverbruik vele andere factoren/beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op
klimaatverandering;
- verschillende overheden een klimaatparagraaf hebben toegevoegd aan hun beleidsvoorstellen of hiertoe
voorbereidingen treffen;
van mening dat:
- het toevoegen van een klimaatparagraaf aan statenvoorstellen de leden van Provinciale Staten inzicht kan
geven in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve
invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren;
4
® Verzoeken het college /
Dragen het college op /
Spreken uit
om zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een
klimaatparagraaf als onderdeel van statenvoorstellen en na het eerste jaar te evalueren met de leden van
provinciale staten of de klimaatparagraaf in de gekozen vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te
weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en
uitvoerbaar en effectief is,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:
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PROVINCIALE STATEN

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevol^d

/3507

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

Onderwerp motie: Aanbesteding emissievrij openbaar vervoer
Agendapunt: 8d

Onderwerp Staten voorstel: Vaststelling Programmabegroting 2020

Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

In vergadering bijeen op: 13 november 2019

/

Constaterende dat:

•
•
•

•
•

Het college blijkens het coalitieakkoord en de Programmabegroting ambities heeft om de
mobiliteit in Flevoland te verduurzamen;
De provincie eisen kan stellen bij^e aanbesteding van het openbaar vervoer in Flevoland;
Vanaf 2021 het grootste deel van de stadslijnen in Lelystad al wordt uitgevoerd met
elektrische bussen;
/
Uiterlijk per 1 januari 2030 de Regiotaxi emissievrij zal zijn;
De concessie voor het traj^t Emmeloord-Lemmer van buslijn 315, die onder de
verantwoordelijkheid vayvan de Provincie Flevoland, eind 2022 afloopt en binnenkort
opnieuw wordt aanbestéed;

Overwegende dat:

•
•

/

Bij de aanbestedin^van het openbaar vervoer In Flevoland duurzaamheid voorop moet
staan;
/
De provincie het/goede voorbeeld dient te geven;

Verzoeken het coUe^

/ X Dragen het college op /

Spreken uit

Dat bij de komende aanbesteding van het traject Emmeloord-Lemmer (buslijn 315), en bij alle
andere aanbestedingen van het openbaar vervoer in Flevoland die daarop volgen, volledig
emissievrij het uitgangspunt wordt en milieuvriendelijkheid een essentiële voorwaarde Is
en gaan ovér tot de orde van de dag.

Naa/n Initiatiefnemer: J. Luljendijk (Partij voor de Dieren

landtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam
Agendapunt: Begroting 2020

Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

Constaterende dat:
•
biomassa meer co2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen
•
de bijstook van biomassa in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing en
biodiversiteitsverlies en een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid
•
het verbranden van grote hoeveelheden hout aantoonbaar schadelijk is voor de
luchtkwaliteit en dus voor de volksgezondheid
•
dat de klimaatwinst van houtgestookte biomassa in de energieproductie verwaarloosbaar is

Overwegende dat:
•
Het meewerken aan uitbreiding of nieuwe biomassacentrales onwenselijk is

Verzoeken het college

/

Dragen het college op /

Spreken uit

spreekt uit dat:

•

De provincie Flevoland biomassa niet langer als groene of duurzame energie beschouwd

draagt het college op:

•
Niet langer mee te werken aan de uitbreiding van bestaande of ontwikkeling van nieuwe biomassa
centrales, in welke vorm dan ook

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk, Partij voor de Dieren
l

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

A. Kost

Voorzitter,
>

L. Verbeek

r Verworpen j

Provincie Flevoland

P R O VIN C^^E-5 TAT’E

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde
dieren

Agendapunt: 8D

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020

Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
- volgens artikel 1.11, lid 1 van de nieuwe Wet Natuurbescherming en artikel 2.1 lid 6 van de Wet Dieren 'een
ieder' verplicht is zorg te dragen voor In het wild levende dieren die in nood zijn geraakt;
- een In wilde zoogdieren of vogels gespecialiseerd opvangcentrum in Nederland een ontheffing moet hebben
van de overheid en aan een kwaliteltsprotocol moet voldoen;
- GS met de Invoering van de nieuwe wet natuurbescherming het bevoegd gezag is om deze ontheffing te
verlenen;
- er geen opvang beschikbaar Is voor wilde Inheemse dieren In Flevoland, waardoor dieren buiten de provincie
opgevangen worden;
Overwegende dat:
- het vanuit dierenwelzijnsperspéctief wenselijk Is dat gewonde en zieke dieren zo dichtbij en snel mogelijk
worden geholpen;
- de gemeente Almere onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid om wilde Inheemse dieren die ziek of
gewond zijn binnen Almere op te vangen, waaruit blijkt dat enkele opvangorganisaties Interesse hebben om
hun activiteiten In Almere onder te brengen;
- de gemeente Almere nader wil onderzoeken of hierin ‘samen met de provincie Revoland kan worden
opgetrokken’;
- recent dierenopvangcentra de noodklok hebben geluld wegens financiële krapte en een tekort aan
vrijwilligers;
- structurele financiële dekking voor de uitvoering van deze taken, danwel de vestiging van een
opvangcentrum wenselijk is, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, veiligheid en behoud van een goede staat
van instandhouding van soorten (een verplichting volgens de Wet natuurbescherming);
- er een rtiaatschappelijke behoefte is aan noodhulp en opvang, omdat mensen dieren in nood graag willen
helpen;

□ Verzoeken het college
! □ Dragen het college op ! □ Spreken uit
- te onderzoeken of in samenspraak met de bestaande opvangcentra voor Inheemse wilde dieren en de zes
gemeenten, er mogelijkheden zijn om (centraal) in de provincie Flevoland een gezamenlijke opvanglocatle te
realiseren voor wilde Inheemse dieren die ziek of gewond zijn;
- de benodigde financiële steun op te nemen In de begroting van 2021, en de zés gemeenten té verzoeken hier
tevens een financiële bijdrage aan te leveren;
en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

1
( Aangenomen^

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek/

9

Verworpen

Provincie Flevoland

P R O VIN CIA L E-S-TATE N

_______ /

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
-2S/35~yo

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

Onderwerp motie: Vrachtwagen-kiiometerheffing N-50
Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programma begroting 2020
Nummer Statenvoorstel: 2474561

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provindale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
de rijksoverheid het voornemen heeft de vrachtwagen kilometerheffing in te voeren per 2023
dit ook zal gelden voor de rijksweg N-50
Overwegende dat:
de N-50 op het Overijsselse deel tot op heden een knelpunt is voor het verkeer wat in- en uit
Flevoland gaat.
Er al jaren een vraag ligt vanuit de regio om de knelpunten (Ramspol - kampen Noord en Kampen .
Zuid - Hattemerbroek) te verbreden
het moeilijk verteerbaar is dat een weg die als een knelpunt en tevens als erg onveilig is wordt
ervaren, gebruikt wordt om te beprijzen.

X Verzoeken het college J
Dragen het college op /
Spréken uit
om samen met de provincie Overijssel, bovenstaande overwegingeh als extra argument te gebruiken
naar de rijksoverheid orn haast te maken met het verbreden van de knelpunten op de N-50.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simbnse (SGP), J. van Slooten (CDA)
!
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Het amendement is:

1.

1

1.
1
( Aangenomen J

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter,
L. Verbeet/

Verworpen

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

2515212.

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

Onderwerp motie: Verlaging van de opcenten
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Vijfde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de
hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting Flevoland (MRB)

Nummer Statenvoorstel: 2456586

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
•
Het voorstel is om voor 2020 uit te gaan van een indexering van de MRB-belastingtarief met 1%,
•
Een bésluit van Provinciale Staten tot wijziging van het aantal opcenten dient jaarlijks voor 1
december van het voorafgaande jaar te worden genomen.
Overwegende dat:
De opcenten in de afgelopen drie jaren zijn verhoogd,
De opcenten een kostenpost zijn voor de inwoners en ondernemers in Flevoland.

X Verzoeken het college

/

Dragen het college op

/

Spreken uit

Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de provinciale opcenten te verlagen en
Provinciale Staten hierover te informeren voor 1 december 2019.
en gaan over tot de orde van de dag. .

Naam initiatiefnemer: M.A. Khedoe (DENK)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:
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( Verworpen )

Aangenomen

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

I3)b

PROvmciE Flevoland

PROVING I^E-S TATE N

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Verdienmodel museum Almere

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting
Nummer Statenvoorstel: 2474561
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:
• de gemeente Almere en de Provincie Flevoland samen een museum willen stichten, groter
dan het Stedelijk Museum te Amsterdam, met internationale allure.

Overwegende dat:
• gerenommeerde musea zich onderscheiden door hun positieve verdienmodel, waarbij er
zelfs genoeg inkomsten zijn om de collectie te vernieuwen of uit te breiden,
• een kwartiermaker is aangesteld door GS om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren

X

Verzoeken het college
•

•
•

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

om in de opdracht aan de kwartiermaker mee te geven dat een verdienmodel van het
museum Almere op te stellen, ondersteund door een businesscase eh deze in de rapportage
aan PS voor te dragen,
om in het verdienmodel inzichtelijk te maken binnen welke termijn het museum Almere
zonder subsidie de bedrijfsvoering voort kan zetten,
om de ramingen van de bezoekersaantallen in dit verdienmodel te laten toetsen door een
onafhankelijk expert of onafhankelijke expertgroep.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn^For:ym yqór Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:

PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fonim voor
DemoCTatie
m

Mttq VOOB m VBJMtlO

GROEN
LINKS

O
Partij van

de

Arbeid

Christenunie

SPv
D66
flovoland

Partij voor
da Dieren

SGP
Groep Otteri

Stemverhouding
Totaal
FvD

VVD_______
PW_______

1

95

6

q-

H

Groenlinks
CDA
PvdA

Christenunie

SP

5OPLUS

ik

3
3

A

2^
2.
Z

3

2

1

D66_______
PvdD
SGP

Groep Otten

1,
I
O

1.

DENK
YAangenomen j

Dé motie is:

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

A. Kost

Voorzitter,
■

L. Verbeek

Verworpen

