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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
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. 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 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 (15.45 uur), 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. 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 (15.58 uur). SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe.  
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer H.J. Hofstra (CU), de heer 
J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. De Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks). 
Afwezig met kennisgeving 
De heer C.H.W. van den Berg (GO), de heer H. Ismaili Alaoui (GroenLinks) 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van de heer van den Berg (GO) en de heer 
H. Ismaili Alaoui (GroenLinks). Mevrouw Al-Obaidi en mevrouw Vestering zijn 
(iets) verlaat.  

 
 Vaststellen agenda 

 Benoemingen 
Bij agendapunt 4 is aan de orde de benoeming van de heer Oosterveld als 
burgerlid voor de ChristenUnie en de verlenging van de benoeming van 
mevrouw Keulen-Nentjes als plaatsvervangend lid, wegens het ziekteverlof van 
mevrouw Baas.  Voor de benoeming van de heer Oosterveld is een commissie 
voor de geloofsbrieven ingesteld. Na het verslag van deze commissie legt de 
heer Oosterveld de eed af. Voor de verlenging van het ziekteverlof van 
mevrouw Baas en een aanvullende benoeming van mevrouw Keulen-Nentjes is 
een nieuwe eed niet noodzakelijk, wel een besluit van Provinciale Staten. Dit 
besluit wordt bij acclamatie genomen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De volgende fractie hebben vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje: 
Forum voor Democratie – Datacentra 
Forum voor Democratie – Granuliet 
VVD – Subsidieregeling COVID-19 maatregelen (gastvrijheidssector en cultuur)   
GroenLinks – Lelylijn 
VVD - Mestbeleid 
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Interpellatie 
50PLUS heeft een interpellatie aangevraagd t.a.v. het proces geheimhouding 
van de stukken subsidieaanvraag stichting kunstmuseum Almere. 
 
Hamerstukken 
VVD geeft aan dat het Statenvoorstel Krachtige Samenleving (agendapunt 10a) 
een hamerstuk kan worden. 
 
Bespreekstukken 
 
Bij agendapunt 10 c ontbreken 2 bijlagen. Toegezegd wordt dat, zodra deze 
beschik baar zijn, de Staten een mededeling ontvangen van het college.  
 
Bij agendapunt 10d ‘vormgeven aan de betrokkenheid van Provinciale Staten in 
de Metropoolregio Amsterdam’ staat aangegeven dat de commissie EMS haar 
voorkeur heeft uitgesproken voor optie 2. De voorzitter concludeert dat dit 
een Statenbrede voorkeur is. Dit betekent dat alleen optie twee voor ligt voor 
bespreking en stemming en dat hierop het dictum wordt aangepast. 
 
De agendering van de agendapunt 10 e (Vissterfte Oostvaardersplassen) wordt 
toegelicht aan de hand van het Reglement van orde van de Staten, het 
agendapunt wordt geduid als verantwoordingsdebat vanuit de controlerende 
taak van de Staten. 
 
Moties vreemd 
De fractie Forum voor Democratie wenst een motie vreemd aan de orde van de 
dag in te dienen met als titel : ‘Toelichten urgentie motie vreemd’. Deze 
wordt geagendeerd bij agendapunt 11. 
 

Besluit 
ordevoorstel 1 
Aanwezig: 38 

Ordevoorstel 1: Agendapunt 10e afvoeren van agenda (CDA) is verworpen. 
Voor: 9 
Tegen: 29 

Besluit Agenda Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 
 

 Mededelingen 
 De voorzitter brengt de MRA Regiobijeenkomst op 16 september 2020 onder de 

aandacht. 
 

 Benoemingen 
Ontwerpbesluit 
voordracht 

1. De heer J. Oosterveld als burgerlid voor de ChristenUnie te benoemen; 
2. 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. Baas; 

3. Het besluit zoals verwoord onder punt 2 te laten ingaan op 26 
september 2020. 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om de heer 
Oosterveld te benoemen als burgerlid en mevrouw van Keulen–Nentjes als 
plaatsvervangend lid (opnieuw) toe te laten. 

Besluit Aangenomen bij acclamatie. Hierop legt de heer Oosterveld de eed af.  
 

 Vragenhalfuurtje  
Onderwerp De fractie Forum voor Democratie stelt vragen over datacentra 
Beantwoording Gedeputeerde Appelman 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe het ruimtelijk economisch visiedocument te 

bespreken tijdens de beeldvormende sessie met de Staten. 
 
Onderwerp De fractie Forum voor Democratie stelt vragen over granuliet 
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Beantwoording Gedeputeerde Smelik 
Toezegging - 

 
Onderwerp De fractie VVD stelt vragen over Covid-19 maatregelen Flevolandse 

ondernemingen gastvrijheidssector en de Ondersteuningsmaatregelen culturele 
Infrastructuur i.v.m. schade Corona. 

Beantwoording Gedeputeerden Fackeldey / Rijsberman 
Toezegging Gedeputeerden zeggen toe met een overzicht te komen met de voortgang van 

de beide regelingen, de toetsingscriteria, de toegekende/afgewezen 
aanvragen, en de financiële uitputting. 

 
Onderwerp De fractie GroenLinks over “Lelylijn” 
Beantwoording Gedeputeerde De Reus 
Toezegging - 

 
Onderwerp De fractie VVD over “Mestbeleid” 
Beantwoording Gedeputeerde Appelman 
Toezegging Gedeputeerde zegt toe met de Staten in gesprek te gaan over de inbreng 

vanuit onze provincie in het mestbeleid. In de commissie wordt nader bepaald 
wat de invulling hiervan wordt. 

 
 Interpellatiedebat op verzoek van de fractie 50PLUS over het proces geheimhouding van 
de stukken subsidieaanvraag stichting Museum Almere. 

Toezegging  Gedeputeerde Rijsberman zegt toe zorgvuldig om te gaan met de procedure 
om te komen tot geheimhouding. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 9 september 2020 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 24 juni 2020 
Besluit Conform 

 
 Hamerstukken 

a. Krachtige Samenleving 2020-2023 
Dictum 1. Kennis te nemen van de activiteiten en ontwikkelde programmalijnen 

Krachtige Samenleving 2018 – 2019; 
2. De benodigde middelen voor Krachtige Samenleving uit het 

Coalitieakkoord (€ 1.000.000) te onttrekken aan de Brede 
Bestemmingsreserve, ongeoormerkte deel, en toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve Krachtige Samenleving om daarmee de ingezette 
activiteiten en ontwikkeling van programmalijnen te continueren voor 
de periode 2021-2023; 

3. Met betrekking tot beslispunt 2 de 5e wijziging van de 
Programmabegroting 2020 vast te stellen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring VVD, D66, FvD, SP, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, DENK, PVV, ChristenUnie (voor) 
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 Bespreekstukken 
 
b. Corona overbruggingsfaciliteit MKB Flevoland 
Dictum 1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het 

verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening aan de 
Aanjager B.V. (Leningnemer), waarmee deze onderneming Corona 
overbruggingsleningen kan verstrekken aan Flevolandse mkb-
ondernemingen. 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe om de informatie te geven over de 
doelmatigheid van deze regeling en hier geregeld het gesprek over te voeren. 
Naar de geschikte vorm wordt nog gezocht (mededeling impact analyse 
/Coronamonitoring/ andere vorm). 

 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen (met algemene stemmen) 
Stemverklaringen ChristenUnie, 50PLUS (voor) 

 
c. Realisatie N307 Roggebot-Kampen 
Dictum 1.1. Kennis te nemen van het besluit om samen met provincie Overijssel 

het project N307 Roggebot – Kampen te realiseren (bijlage 1) en 
daartoe de Samenwerkingsovereenkomst met provincie Overijssel 
aan te gaan (bijlage 2), 

1.2. Kennis te nemen van het samen met provincie Overijssel aangaan 
van een Realisatieovereenkomst met het Rijk om de waterwerken 
N307 aan te leggen (bijlage 5), 

1.3. Kennis te nemen van het samen met provincie Overijssel aangaan 
van een Realisatieovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse 
Delta om een natuurvriendelijke oever te realiseren bij het 
Uitwateringskanaal (bijlage 4), 

1.4. Kennis te nemen van het aangaan van een Intentieovereenkomst met 
de gemeente Dronten om de compensatie van de N307 in de 
gemeente Dronten te laten plaatsvinden en het provinciale 
recreatieve fietspad op hoogte te brengen (bijlage 6). 

2.1 In te stemmen met het aangaan van een Objectovereenkomst met 
het Rijk (bijlage 3), 

2.2 In te stemmen met een van het Rijk te ontvangen afkoopsom voor 
het toekomstig onderhoud van de brug van (voorlopig) € 8.200.000. 
(excl. BTW), 

2.3   Het bruto raamkrediet voor investeringen wegen in 2020 van  
€ 38.306.000 te verhogen met € 8.500.000 naar € 46.806.000. 

Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe om te communiceren naar zowel de 
weggebruikers als de vaarweggebruikers en ook aan de Staten over de 
bedieningstijden van de brug op het moment dat deze worden vastgesteld. 

 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met algemene stemmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  B e s l u i t e n l i j s t  P S  
 

 Bladnummer 

 5 
 

 

d. Vormgeven aan de betrokkenheid van Provinciale Staten in de Metropoolregio 
Amsterdam 
 
Bij vaststelling van de agenda is besloten de beraadslagingen en stemming 
alleen te richten op beslispunt 2. Het dictum is hierop aangepast. 

Dictum 1. Ter uitvoering van ‘eigenstandige wensen en opvattingen’ (optie 1):  
a)De procedurecommissie te verzoeken tot agendering over te gaan van 
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming ten aanzien van de 
momenten waarin het ‘convenant versterking samenwerking MRA’ voorziet 
in consultatie van de Staten;  
b)de griffie te verzoeken te bezien hoe dit zich verhoudt tot de deadlines 
van de MRA; 
c)de griffie te verzoeken de beeldvormende bespreking in de commissie ten 
behoeve van de oordeelsvormende bespreking in de commissie te vertalen 
naar een concept Statenvoorstel ‘wensen en opvattingen’ met 
bijbehorende brief aan de MRA; 

2. Ter uitvoering van ‘een weg via de inhoud’ (optie 2): 
De procedurecommissie te verzoeken proactief tot agendering van 
dialoogmomenten (Staten, college en deelregio) te komen zodat ten 
aanzien van de MRA agenda 2020 -2024 en de strategische agenda van 
Flevoland vooraf tot een gezamenlijke inzet kan worden gekomen. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen (beslispunt 2) met algemene stemmen. 

 
e. Vissterfte Oostvaardersplassen  
 Verantwoordingsdebat 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe terug te rapporteren over wat de precieze 

gebeurtenissen zijn geweest om de vissterfte te voorkomen, wat ervan geleerd 
is en wat deskundigen aangeven wat aanvullende mogelijkheden kunnen zijn. 

 
 Motie (s) vreemd aan de orde van de dag 

 
Motie  Toelichten urgentie motie vreemd (Forum voor Democratie) INGETROKKEN  
Toezegging  De voorzitter zegt toe dat de griffie een toelichting maakt op het RvO (Hoe 

gaan we om met moties vreemd) welke in het seniorenconvent wordt 
besproken.  

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.59 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020 
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.  
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U kunt alle informatie raadplegen op: 
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-september/15:30 
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