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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer J.N. Simonse  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
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, de 
heer J.M. Keuter, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui 
tot 20:30 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 M. Dubois en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, mevrouw H. van 
Keulen-Nentjes en de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. D66: 
mevrouw Y.B. den Boer en de heer T. Smetsers. PvdD: de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. 
Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe. GO: de heer C.H.W. van den Berg. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
de heer J. de Reus (VVD). 
 
Afwezig met kennisgeving 
FvD: 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. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi. 50PLUS: de heer P.A. 
van der Starre en de heer M.G.J.H. van Rooij. PvdD: mevrouw L. Vestering. 
 

 Opening  
 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van 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,  
de heer J.P. Thomassen, mevrouw D. Al-Obaidi, de heer P.A. van der Starre,  
de heer M.G.J.H. van Rooij en mevrouw L. Vestering. 

 
 Vaststellen agenda  

 Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuur. Agendapunt 2 is 
daarmee vervallen. Agendapunt 3 vindt plaats in beslotenheid, totdat de 
Staten een besluit hebben genomen ten aanzien van de aanbeveling. Deze 
aanbeveling is openbaar (artikel 61 c, lid 3 Provinciewet). 
Daarom is ook een openbaar verslag gemaakt van het deel van deze 
vergadering dat in openbaarheid heeft plaatsgevonden, omdat wettelijk is 
bepaald dat voortdurende geheimhouding niet noodzakelijk is.  
  
Er is geen apart besluit tot vergaderen in beslotenheid benodigd. Artikel 61c 
Provinciewet bepaalt dat de beraadslagingen aangaande de herbenoeming 
plaatsvinden met gesloten deuren. De onderliggende stukken en alles wat in de 
besloten vergadering besproken is, is eeuwigdurend geheim. Dit geldt ook voor 
de stemming over het Statenvoorstel. Van het besloten deel van de 
vergadering is een apart verslag gemaakt, dat ter inzage ligt bij de griffie in de 
periode van 8 oktober tot aan de volgende Statenvergadering van 21 oktober. 

Besluit Conform 
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 Bespreekstukken  

 
3a. Aanbeveling vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning (besloten) 
Besloten beraadslagingen, zie apart geheim verslag. 
 
Voortzetting vergadering in openbaarheid 
 
De vicevoorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Boogaards, geeft een toelichting op 
het besluit dat de Staten hebben genomen. Dit besluit houdt een positieve aanbeveling in ten 
aanzien van de herbenoeming van de Commissaris van Koning. 
Het proces dat door de vertrouwenscommissie is doorlopen wordt toegelicht, alsmede het proces 
van besluitvorming in de Staten.  
 
De Commissaris geeft zijn reactie op het besluit van de Staten. 
De Commissaris wordt verwelkomd en gefeliciteerd met bloemen. 

 
 Mededelingen (openbaar)       
 

a. Gedeputeerde de Reus motiveert de geheimhouding op drie mededelingen: 
 

1) De bijlagen bij de mededeling “Voortgang dossier Keolis” van 7 juli 2020. Dit betrof twee 
bijlagen zijnde het Advies van Pels Rijcken d.d. 26 juni 2020 en het Advies van Pels 
Rijcken ten aanzien van de openbaarmaking/ geheimhouding d.d. 24 juni. De grond voor 
geheimhouding is gelegen in bedrijfsgevoelige informatie, zoals omschreven in de Wet 
openbaarheid Bestuur en dient te gelden voor de duur van de onderhandelingen. 

2) De bijlagen bij de mededeling “Definitieve intrekking concessie IJssel-Vecht” van 4 aug. 
2020. Dit betrof drie bijlagen zijnde “Zienswijze Keolis”, ”Advies van Pels Rijcken d.d. 28 
juli 2020” en de “Beschikking tot intrekking van de concessie”. De grond voor 
geheimhouding is gelegen in bedrijfsgevoelige informatie, zoals omschreven in de Wet 
openbaarheid Bestuur en dient te gelden voor de duur van de onderhandelingen. 

3) De mededeling m.b.t. “Notitie gevolgen uitstel opening Lelystad Airport naar november 
2021”, van 18 augustus jl. 
De grond voor geheimhouding is gelegen in eventuele toekomstige onderhandelingen met 
onder andere het Rijk over compensatie voor het geval er weer uitstel komt, zoals 
omschreven in de Wet openbaarheid Bestuur. 
 

Besluit Geheimhouding is bekrachtigd 
 
b)  Gedeputeerde de Reus motiveert het opheffen van geheimhouding op een mededeling. 
 
Gedeputeerde de Reus motiveert het opheffen van de geheimhouding op de bijlagen bij de 
mededeling aangaande ‘Informatie BIS-aanvraag Kunstmuseum Flevoland’ van 15 juni jl. 
(bekrachtigd op 24 juni jl.)  In de hierop volgende mededeling ‘WOB verzoek OCW betreffende 
BIS aanvraag Kunstmuseum Flevoland’ van 26 augustus die op de LIS van week 35 heeft gestaan, 
wordt aangegeven dat de grondslag voor de geheimhouding is komen te vervallen. 
Besluit Geheimhouding is opgeheven. 

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om  21.14 uur.  
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020. 
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Statengriffier, Voorzitter voor deze, 
 
 
 
 
 
 
A. Kost J.N. Simonse 
 Vicevoorzitter 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
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