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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) / de heer J.N. Simonse  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
Forum voor Democratie: de heer J.H.N. Beenen, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de 
heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. VVD: 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. PVV: de heer W. Boutkan, mevrouw I.B. Joosse en de 
heer J.M. Keuter. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui (vanaf 14.17 uur), 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, mevrouw H. van Keulen-Nentjes 
(vanaf 15.50 uur) en de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. 
50PLUS: 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 (vanaf 14.36 uur).  
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer H.J. Hofstra 
(ChristenUnie), de heer J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik 
(GroenLinks). 
Afwezig: 
de heer M. Gortworst (Forum voor Democratie), de heer C.H.W. van den Berg (GO), de heer C.J. 
Kok (PVV).  
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

 
De griffier bepaalt aan de hand van de presentielijst (in alfabetische volgorde) 
of alle aanwezigen te horen en te zien zijn. Dit is het geval. 

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Bij de mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op 
de bijlagen van drie mededelingen. Daarbij wordt gedeputeerde de Reus 
gevraagd om ook kort op de stand van zaken rondom Keolis in te gaan.  
Tenslotte wordt een mededeling over de geplande bijeenkomst integriteit 
gedaan. 
 
Benoemingen 
De voorzitter stelt voor de toelating van mevrouw van Keulen-Nentjes als 
Statenlid bij acclamatie te doen. 
 
Vragenhalfuurtje 
Er zijn drie fracties die hebben aangekondigd mondelinge vragen te willen 
stellen over een viertal onderwerpen: 
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GroenLinks: 5G 
PVV: Duurzame energie en datacentra 
50PLUS: openstelling provinciehuis i.r.t. het proces geheimhouding 
50PLUS: het rapport van de Raad van Cultuur  
Deze vragen zullen worden geagendeerd bij agendapunt 5. 
 
Forum voor Democratie vraagt naar de voortgang van de aangenomen motie 
“Flevolands water over Flevolandse akkers” (PS 27 mei) over elektrisch 
beregenen waarin het college wordt verzocht hier op de volgende PS 
vergadering op terug te rapporteren. De voorzitter zegt dat hij de vraag gaat 
doorgeleiden naar de heer Appelman. 
 
Hamerstukken 
Op de agenda staan twee hamerstukken. Daarin komt geen wijziging.  
 
Bespreekstukken  
Bij agendapunt 9a Perspectievenbrief is een spreektijd van 8 minuten per 
fractie voor de eerste en de tweede termijn afgesproken. 
 
Moties vreemd 
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd: 
PvdD – Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid 
Forum voor Democratie – Wolf niet welkom in Flevoland  
Forum voor Democratie – Randvoorwaarden datacentra 
  

Besluit 
ordevoorstel 
Aanwezig: 37 

Ordevoorstel 1 “Motie vreemd (Forum voor Democratie) 'Datacentra in 
Flevoland' toevoegen aan de agenda” is aangenomen. 
Voor 35: Forum voor Democratie, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, 
ChristenUnie, 50PLUS, D66, PvdD, SGP, DENK.   
Tegen 2: SP. 

Besluit 
ordevoorstel 
Aanwezig: 37 

Ordevoorstel 2 “Motie vreemd (Forum voor Democratie) 'Wolf niet welkom' 
toevoegen aan de agenda” is verworpen. 
Voor 16: Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks (1), ChristenUnie, 50PLUS, 
PvdD.  
Tegen 21: VVD, GroenLinks (3), CDA, PvdA, SP, D66, SGP, DENK. 

Besluit  
ordevoorstel 
Aanwezig: 37 

Ordevoorstel 3 “Motie vreemd (PvdD) 'Maaibeleid' toevoegen aan de agenda” is 
aangenomen. 
Voor 28: Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie 
(1), SP (1), 50PLUS, D66, PvdD, DENK. 
Tegen 9: VVD, ChristenUnie (1), SP (1), SGP. 

Besluit  
ordevoorstel 
Aanwezig: 37 

Ordevoorstel 4 (Forum voor Democratie) “Stemmingen moties vreemd ongeldig 
verklaren” is niet in stemming gebracht (stemming afgebroken om titel van 
het ordevoorstel in overleg met de heer Ransijn van Forum voor democratie 
beter te verwoorden).  
Ordevoorstel 5 (Forum voor Democratie) “Het in stemming brengen van het 
agenderen van moties vreemd is niet toegestaan” is verworpen. 
Voor 12: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS (1), PvdD  
Tegen 25: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS (1), D66, 
SGP, DENK  

Stemverklaring PVV, PvdD (voor), D66, SP (tegen)  
Besluit Agenda Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande.  
Stemverklaring Forum voor Democratie (tegen)  
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 Mededelingen 

a. Gedeputeerde de Reus motiveert de geheimhouding op grond van de criteria in 
de WOB t.a.v. de bijlagen bij de mededelingen “Voortgang ontwikkelingen 
Keolis” en “Andere informatie Keolis” (termijn t/m september) en geeft een 
toelichting op de stand van zaken. 

Besluit Geheimhouding is bekrachtigd (de fractie van SP is tegen). 
Toezegging Gedeputeerde de Reus zal zich maximaal inzetten om het voorgenomen besluit 

over Keolis, naar verwachting op 7 juli, onder geheimhouding aan te leveren 
aan de Staten en zal zich inspannen om het in augustus op de agenda van de 
Staten te krijgen.  
De Voorzitter zegt toe te zullen kijken naar de wijze waarop nu de inzage van 
geheime stukken is geregeld.  

b. Gedeputeerde Rijsberman motiveert de geheimhouding op grond van de 
criteria in de WOB t.a.v. de bijlagen bij de mededeling “Informatie BIS-
aanvraag Kunstmuseum Flevoland”. 

Besluit Geheimhouding is bekrachtigd (de fracties van PVV en 50PLUS zijn tegen). 
c. De voorzitter kondigt een bijeenkomst integriteit aan voor de Staten. Deze zal 

na het reces plaatsvinden.  
Toezegging  Naar aanleiding van de reactie van de PVV, PvdD, 50PLUS (en ook de 

mondelinge vragen van 50PLUS) over de beperkte mogelijkheden om in deze 
periode de geheime stukken in te zien zegt de Voorzitter toe om dit nader te 
onderzoeken en hier op korte termijn op terug te komen.   

 
 Benoemingen 

Ontwerpbesluit 
voordracht 

1. mevrouw H. van Keulen-Nentjes (ChristenUnie) toe te laten als 
plaatsvervangend lid van Provinciale Staten voor een periode van 16 
weken vanwege het ziekteverlof van Statenlid mevrouw A.T. Strating-
Baas. 

2. Het besluit zoals verwoord onder punt 1 te laten ingaan op 24 juni 
2020. 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om mevrouw van 
Keulen–Nentjes als plaatsvervangend lid toe te laten. 

Besluit Aangenomen bij acclamatie. Hierop legt mevrouw van Keulen–Nentjes de eed 
af. Zij neemt vanaf dit moment deel aan de vergadering. 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp De fractie van GroenLinks stelt vragen over 5G. 
Beantwoording Gedeputeerde Smelik. 
Toezegging - 
  
Onderwerp De fractie PVV stelt vragen over Duurzame energie en datacentra. 
Beantwoording Gedeputeerde Fackeldey. 
Toezegging - 
  
Onderwerp De fractie van 50PLUS stelt vragen over de openstelling van het provinciehuis 

i.r.t. het proces geheimhouding. 
Beantwoording Portefeuillehouder Verbeek  
Toezegging (Zie eerdere toezegging): 

Naar aanleiding van de reactie van de PVV, PvdD, 50PLUS (en ook de 
mondelinge vragen van 50PLUS) over de beperkte mogelijkheden om in deze 
periode de geheime stukken in te zien zegt de Voorzitter toe om dit nader te 
onderzoeken en hier op korte termijn op terug te komen.  
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Onderwerp De fractie van 50PLUS stelt vragen over het rapport Raad van Cultuur   
Beantwoording Portefeuillehouder Rijsberman 
Toezegging - 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 24 juni 2020 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 27 mei 2020 
Besluit Conform 

 
 Hamerstukken 

a. Afdoening Lijst Moties 
Dictum 1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de 

nummers: EMS3, I7, I8, I9, I10, I12, I13 en I16 als afgedaan te 
beschouwen en van de lijst van moties af te voeren. 

Besluit Conform 
 
b. Zienswijze conceptbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 OFGV 
Dictum 1. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen 

met de conceptbegroting 2021 van de OFGV; 
2. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen 

met de 1e begrotingswijziging 2020 van de OFGV. 
Besluit Conform 

 
 Bespreekstukken 

a. Perspectievenbrief 2020-2024 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Perspectievenbrief 2020-2024 en gezamenlijk 

hierover in dialoog te gaan; 
2. In te stemmen met uitwerking van de volgende strategische thema’s 

richting de Najaarsnota 2020: 
a. Corona 
b. Stikstof 
c. Woonopgave 
d. Energietransitie 
e. Gezondheidszorg 
f. Transitie landbouw 
g. Transitie circulariteit en duurzaamheid 
h. Bestuurlijke vernieuwing 

3. In te stemmen met de budgettaire gevolgen van de in de 
Perspectievenbrief opgenomen autonome ontwikkelingen en effecten 
van de Coronacrisis en de verwerking hiervan in de Najaarsnota 2020; 

4. De bespreking van de Najaarsnota parallel te laten plaatsvinden met de 
bespreking van de Programmabegroting 2021 (Integrale commissie van 
28 oktober 2020 en Statenvergadering van 11 november 2020).   

Toezegging - 
 
Amendement A Uitwerking strategische thema’s Najaarsnota 2020 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen 

Voor 15: Forum voor Democratie, VVD, PVV. 
Tegen 23: GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD, SGP, 
DENK.  

Stemverklaring  DENK, ChristenUnie, CDA, SGP (tegen) 
Forum voor Democratie, PVV (voor) 
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Statenvoorstel 
Perspectieven-
brief 

 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen  

Voor 27: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, 
DENK  
Tegen 11: Forum voor Democratie, PVV, PvdD 

Stemverklaring PVV (tegen) 
 
Motie 4 Klimaatvoorwaarden aan steun Flevolandse organisaties (PvdD) 

INGETROKKEN (nieuwe motie is ingediend met volgnummer 7) 
 
Motie 5 Exitstrategie Lelystad Airport (PvdD) 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen 

Voor 8: GroenLinks, SP, PvdD.  
Tegen 30 : Forum voor Democratie, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, 
50PLUS, D66, SGP, DENK. 

Stemverklaring D66, DENK,CDA, Forum voor Democratie, SGP, PVV (tegen) 
 
Motie 6 Afbouwen intensieve veehouderij (PvdD) 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen 

Voor 8: GroenLinks, SP, PvdD. 
Tegen 30: Forum voor Democratie, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, 
50PLUS, D66, SGP, DENK 

Stemverklaring D66, CDA, Forum voor Democratie, PVV (tegen) 
 
Motie 7 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen 

economisch herstel (PvdD, D66,GroenLinks, DENK) 
Dictum Verzoeken het college de principes van de brede welvaart en de duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als koers te zien bij de 
uitwerking van de maatregelen gericht op economisch herstel tijdens als na de 
corona-crisis en gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen 

Voor 20: GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD, DENK. 
Tegen 18: Forum voor Democratie, VVD, PVV, SGP. 

Stemverklaring DENK, ChristenUnie, CDA (voor) 
Forum voor Democratie, PVV (tegen) 

 
b. Uitwerking Leefbaar Platteland 2020 – 2023 
Dictum 1. De notitie Leefbaar Platteland 2020 - 2023 vast te stellen en daarmee 

invulling te geven aan de ambitie uit het Coalitieakkoord om een 
impuls te geven aan de kracht van de Flevolandse 
plattelandssamenleving; 

2. De benodigde middelen van € 2 miljoen voor het programma Leefbaar 
Platteland en de verdere uitwerking daarvan te onttrekken aan de 
Brede Bestemmingsreserve, ongeoormerkte deel (B009) en toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve Fonds Vitaal Platteland (B045); 

3. De 4e wijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen. 
Toezegging - 
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Aantal aanwezig 38 
Besluit Unaniem aangenomen 
Stemverklaringen - 

 
c. Vaststelling Cultuurnota 2021-2024  
Dictum 1. a. Kennis te nemen van de Antwoordnota bij de ontwerp Cultuurnota 

2021-2024.  
b. De Cultuurnota 2021-2024 'Ruimte voor Cultuur' vast te stellen.  

      2.   a. € 2,3 mln. beschikbaar te stellen voor het Fonds artistieke en 
            culturele ontwikkeling voor de periode 2021 tot en met 2024 door een 
            storting te doen in reserve artistieke experimenten en deze voor  
            € 2,11 mln. te dekken uit de Brede Bestemmingsreserve.  
            b. Dit te verwerken in de ontwerp begroting 2021. 

Toezegging - 
 
Amendement B Uitstel onderzoek mogelijkheden museum (50PLUS) 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen 

Voor 8: Forum voor Democratie, 50PLUS.  
Tegen 30: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, 
SGP, DENK  

Stemverklaringen - 
 
Statenvoorstel 
Cultuurnota 

 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen  

Voor 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, DENK  
Tegen 12: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SGP 

Stemverklaringen VVD (voor) 
Forum voor Democratie, 50PLUS (tegen) 

 
Motie 8 Definitie van Professionele Podiumkunst (CDA, GroenLinks, PvdA, 

ChristenUnie, DENK) 
Dictum Verzoeken het college om de nadere regels Professionele Podiumkunst 

projecten dusdanig te wijzigen dat deze open staat voor genoemde vormen 
van podiumkunst, de financiële consequenties verwerken binnen het huidige 
budget voor kunst en cultuur en gaan over tot de orde van de dag 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen 

Voor 25: Forum voor Democratie (5), GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 
D66, PvdD, DENK. 
Tegen 13: Forum voor Democratie (1), VVD, PVV, 50PLUS, SGP. 

Stemverklaring - 
 
d. Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 
Dictum 1. Kennis te nemen van het Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025. 

2. In te stemmen in de periode 2021-2025 te werken langs zes 
Programmalijnen en de onderliggende sleutelprojecten. 

3. Het financiële kader vast te stellen en dit te verwerken in de 
programmabegroting 2021. 

Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij contact opneemt met zijn collega van 
Almere over de fietssnelweg tussen Almere en Amsterdam (afgevallen project) 
(PvdD) 
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Amendement C Fonds Verstedelijking Almere, project museale voorziening (50PLUS) 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen 

Voor 4: Forum voor Democratie (1), 50PLUS, SGP  
Tegen 34: Forum voor Democratie (5), VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, 
ChristenUnie, SP, D66, PvdD, DENK  

Stemverklaringen Forum voor Democratie (tegen) 
  
Amendement D Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 ter kennisgeving voorleggen 

(Forum voor Democratie) 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen 

Voor 8: Forum voor Democratie, 50PLUS. 
Tegen 30: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, 
SGP, DENK.  

Stemverklaringen - 
 
Statenvoorstel 
MJP Almere 2.0 

 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen 

Voor 30: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP, 
DENK.  
Tegen 8: Forum voor Democratie, 50PLUS. 

Stemverklaringen 50PLUS (tegen) 
 
Motie 9 Almere sportstad van betekenis 
 Verzoeken het college te onderzoeken of een programmalijn "Almere Sportstad 

van betekenis" aan de bestaande programmalijnen van het Fonds 
Verstedelijking Almere kan worden toegevoegd, daarvoor sleutelprojecten te 
formuleren en de resultaten aan de Staten te presenteren en gaan over tot de 
orde van de dag. 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen 

Voor 34: Forum voor Democratie, VVD, PVV, GroenLinks (3), CDA, PvdA, 
ChristenUnie, 50PLUS, D66, PvdD, DENK  
Tegen 4: GroenLinks (1), SP, SGP 

Stemverklaring Forum voor Democratie (voor),  
GroenLinks (verdeeld),  
SGP (tegen) 

 
e. Startnotitie Actieplan Biodiversiteit 2020 - 2025 
Dictum 1. Het plan van aanpak vast te stellen zoals in bijgaande Startnotitie 

Actieplan Biodiversiteit 2020 – 2025 is uiteengezet, bestaande uit: 
i. Aanleiding 
ii. Doelstelling 
iii. Samenwerking met de gebiedspartners 
iv. Focus van het actieplan 
v. Samenhang met andere trajecten 
vi. Betrokkenheid van Provinciale Staten 
vii. Financiën 
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Aantal aanwezig 38  
Besluit Aangenomen 

Voor 35: Forum voor Democratie, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, 
SP, 50PLUS, D66, PvdD, SGP, DENK  
Tegen 3: PVV 

Stemverklaringen - 
 

 Motie (s) vreemd aan de orde van de dag 
 
Motie 1 Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid (PvdD) 

INGETROKKEN 
 
Motie 3 Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland (Forum voor Democratie) 
Dictum Verzoeken het college: 

• om met het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-
Holland contact op te nemen om de leerpunten vanuit de ‘Hyperscale 
Datacenters’ in de Wieringermeerpolder op te halen; 

• om te onderzoeken of het voor het Datacentrum in Zeewolde 
verplicht kan worden gesteld om gebruik te maken van het juiste type 
koeling, waardoor de restwarmte gebruikt kan worden om huizen in 
Zeewolde, Harderwijk, Lelystad en Almere te verwarmen; 

• om te onderzoeken of het voor het Datacentrum in Zeewolde 
verplicht kan worden gesteld om gebruik te maken van een zodanige 
dakconstructie zodat daar stroom kan worden opgewekt met 
zonnepanelen; 

• om al deze lessen en scenario's terug te koppelen aan Provinciale 
Staten. 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen 

Voor 37: Forum voor Democratie, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, 
ChristenUnie, SP (1), 50PLUS, D66, PvdD, SGP, DENK  
Tegen 1: SP (1) 

Stemverklaringen - 
 
Motie 10 Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid (PvdD) 

INGETROKKEN 
Toezegging Gedeputeerde De Reus zorgt, samen met gedeputeerde Hofstra, voor een 

memo over ecologisch en diervriendelijk maaibeheer op provinciale gronden  
(hoe wordt dit nu uitgevoerd en hoe kan het dat er nog ongelukken met o.a. 
ree-kalven gebeuren) zodat deze in de commissie van september geagendeerd 
kan worden.   

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 september 2020 
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
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Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.  
U kunt alle informatie over deze vergadering raadplegen via:  
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/24-juni/14:00 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/24-juni/14:00
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