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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
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 (vanaf 15.55 uur) 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 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, mevrouw H. van 
Keulen-Nentjes en de heer L. Schenk. SP: 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 (tot 
20.03 uur en vanaf 20.40 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 (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 W.F. Mulckhuijse (SP) 
 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.45 uur. 

 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van oud Statenlid de heer Leber, op 8 
oktober jl.  
 
Sinds 6 oktober 2020 is bekend geworden dat onze Staten uit 40 leden blijft 
bestaan. 
 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.H.W. van den Berg en van de 
heer W.F. Mulckhuijse. 
 
De presentie van de deelnemers wordt bepaald doordat de namen van de 
Statenleden in alfabetische volgorde worden opgelezen en de presentie in beeld 
en woord wordt bevestigd door de deelnemers. Dit t.b.v. de rechtsgeldigheid van 
deze digitale vergadering. Volgens deze presentieronde zijn van de 40 statenleden 
38 statenleden aanwezig. 
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 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Bij de mededelingen wordt tweemaal een voorstel tot bekrachtigen 
geheimhouding gedaan (mededeling ‘Keolis’ en mededeling ‘Bemesten’) 
 
Opheffen geheimhouding 
Bij agendapunt 4 wordt het Statenvoorstel behandeld waarin wordt voorgesteld 
een deel van de geheimhouding op het dossier Keolis op te heffen. Deze 
werkwijze loopt vooruit op de verbetering van de procedure Geheimhouding. De 
gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding gaat alleen op als deze ook in de 
andere provincies plaatsvindt. Schriftelijke besluitvorming faciliteert een heldere 
afstemming tussen de provincies. 
 
Benoemingen 
Voorgesteld wordt om de benoeming van de heer de Kruif en mevrouw Goudriaan 
bij agendapunt 5 bij acclamatie te doen. Mevrouw de Lely wil graag het woord bij 
de benoemingen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fracties van GroenLinks (huisvesting Statushouders Lelystad) en de PVV 
(Oostvaarderplassen) hebben aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen.  
Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Hamerstukken 
Bij agendapunt 9e is de herbenoeming van de directeur van de RRK, mevrouw 
Hoenderdos geagendeerd. Voorgesteld wordt om de benoeming bij acclamatie te 
doen. 
 
Moties vreemd 
Er worden 5 moties vreemd aangekondigd 
Motie 1 GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS: Toegankelijkheid coronatesten 
Motie 2 Forum voor Democratie: Benoeming nieuwe burgemeester 
Noordoostpolder 
Motie 3 Forum voor Democratie: Artikel 1 en Artikel 7 van de grondwet 
Motie 4 VVD, SGP, CDA: Oplossen PAS meldingen 
Motie 5 PvdD: Dieren moet je beschermen niet doden 
 

Besluit 
ordevoorstel  
Aanwezig: 38 

Ordevoorstel 1 ‘Motie Vreemd 3 (Forum voor Democratie): Artikel 1 en artikel 7 
van de grondwet toevoegen aan de agenda’ is verworpen met 13 stemmen en 25 
tegen. 

Besluit 
ordevoorstel 
Aanwezig: 38 

Ordevoorstel 2 ‘Motie Vreemd 2 (Forum voor Democratie) Benoeming nieuwe 
burgemeester Noordoostpolder’ toevoegen aan de agenda is verworpen  
met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen. 

Besluit 
ordevoorstel  
Aanwezig: 38 

Ordevoorstel 3 ‘Motie Vreemd 1 (GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, 50PLUS): 
Toegankelijkheid coronatesten’ toevoegen aan de agenda is aangenomen met 27 
stemmen voor en 11 stemmen tegen. 

Besluit Agenda Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande  
Stemverklaring PvdA, Forum van Democratie, ChristenUnie, CDA, PVV 
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 Mededelingen 

a.  Gedeputeerde de Reus motiveert de noodzaak tot bekrachtigen van de 
geheimhouding op de mededeling met betrekking tot de openbare versie 
‘intrekkingsbesluit Keolis,’ welke op de LIS van week 41 heeft gestaan. Meer 
inhoudelijk komt e.e.a. aan de orde bij agendapunt 4. 

Besluit Geheimhouding is bekrachtigd (zie ook agendapunt 4) 
b.  Gedeputeerde Hofstra motiveert de noodzaak tot bekrachtigen van de  

geheimhouding op de mededeling ‘Bemesten’, welke op 15 oktober ter inzage is 
gelegd voor uw Staten. De geheimhoudingsgrond is gebaseerd op artikel 10 lid 2 
sub b van de Wet openbaarheid bestuur. De duur is maximaal twee jaar. 

Besluit  Geheimhouding is bekrachtigd. 
 

 Geheimhouding 
Dictum 1. De geheimhouding op de intrekkingsbeschikking Keolis van 4 augustus 

            2020 gedeeltelijk op te heffen onder de opschortende voorwaarde dat 
            Gelderland en Overijssel hiertoe ook besluiten. 

2. De geheimhouding op de intrekkingsbeschikking aan Keolis d.d. 4 augustus 
2020 op te heffen, voor zover het betreft de passages die in de openbare 
versie niet zijn weggelakt. 

Besluit Conform met algehele instemming. 
Toezegging De voorzitter zal het agenderingsverzoek van Forum voor Democratie over Keolis 

naar de Procedurecommissie doorgeleiden.  
 

 Benoemingen 
Ontwerpbesluit 
voordracht 

1. De heer F.N.J. de Kruif te benoemen tot burgerlid van 50PLUS; 
2. Mevrouw J.J. Goudriaan vanaf 21 oktober 2020 te benoemen tot derde 

plaatsvervangend griffier. 
Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om de heer de Kruif te 
benoemen als burgerlid. 

Besluit Aangenomen met algehele instemming. Hierop leggen de heer de Kruif- de eed en 
mevrouw Goudriaan de belofte af. 
 
Agendapunt 9e “Herbenoeming lid/directeur van de Randstedelijke 
Rekenkamerstatenvoorstel” wordt met algehele stemmen aangenomen. Mevrouw 
Hoenderdos legt aansluitend de belofte af. 

Stemverklaring -- 
 

 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp De fractie GroenLinks stelt vragen over Huisvesting Statushouders Lelystad 
Beantwoording Portefeuillehouder De Reus 
Toezegging -- 

 
Onderwerp De fractie PVV stelt vragen over de Oostvaardersplassen 
Beantwoording Portefeuillehouder Rijsberman 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 21 oktober 2020 

Besluit Conform, waarbij ten aanzien van nummer 41 een kennelijke verschrijving heeft 
plaatsgevonden, die wordt aangepast: de vragen zijn van het CDA en niet van de 
ChristenUnie. 

 
 Vaststellen besluitenlijst van 2 en 9 september 2020 

Besluit Conform 
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 Hamerstukken 

a. Wensen en opvattingen MRA werkplan en begroting 2021 
Dictum 1. De volgende wensen en opvattingen kenbaar te maken aan de regiegroep: 

a. Kennis te nemen van de MRA begroting en het werkplan 2021.  
b. Blijvend tijdig en aan de voorkant te worden betrokken bij de 

voorbereiding werkprogramma’s.  
c. Op de hoogte te blijven van de wijze waarop het programma 

wordt uitgevoerd.  
2. In te stemmen met de begeleidende brief aan de regiegroep.  

Besluit Conform 
Stemverklaring Forum voor Democratie (voor), PVV (tegen), PvdD (tegen) 
 
b. Een structureel educatieprogramma over Democratie gericht op jongeren 
Dictum 1. Een structureel educatieprogramma in te voeren over democratie voor de 

Flevolandse samenleving gericht op jongeren; 
2. Het voor de uitvoering benodigde structurele budget ter hoogte van  

€ 10.000 te dekken ten laste van de begrotingspost Onvoorziene uitgaven 
en te verwerken in de Programmabegroting 2021 en de daarin opgenomen 
meerjarenraming (product 7.2.1 Provinciale Staten, budget 
Educatieprogramma als onderdeel van de begrotingspost Communicatie). 

Besluit Conform 
Stemverklaring D66 (voor), Denk (voor) 

 
c. Communicatie Provinciale Staten 
Dictum 1. De Statengriffie op te dragen uitvoering te geven aan het 

communicatieplan van Provinciale Staten; 
2. Voor de uitvoering van het Communicatieplan de begrotingspost 

Communicatie structureel met € 20.000 te verhogen ten laste van het 
Onderzoeksbudget en deze mutatie te verwerken in de 
Programmabegroting 2021 en de daarin opgenomen meerjarenraming 
(product 7.2.1 Provinciale Staten). 

Besluit Conform 
Stemverklaring Forum voor Democratie (voor) 
  
d. Startnotitie bossenstrategie provincie Flevoland 
Dictum 1. De inhoudelijke uitgangspunten zoals geschetst in de startnotitie vast te 

stellen. Op basis van deze kaders zal de bossenstrategie verder 
uitgewerkt worden.  

2. In te stemmen met de planning die in de startnotitie is weergegeven. 
Besluit Conform 
Stemverklaring VVD, PvdD, GroenLinks, Forum voor Democratie (voor) 
  
e. Herbenoeming lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. Mevrouw dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA met ingang van 1 

november 2020 her te benoemen tot (enig) lid van de Randstedelijke 
Rekenkamer; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de 
uitvoering van het gestelde onder 1, indien van toepassing, de nodige 
nadere rechtspositionele besluiten te nemen. 

Besluit Conform 
  

 
 Bespreekstukken – Geen 
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  Motie (s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 -> 6 Motie 1 (INGETROKKEN) 

Motie 6 – GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS – toegankelijkheid coronatesten 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Verworpen, met 17 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 
Stemverklaring  PvdA, PvdD, DENK, 50PLUS (voor) 

D66, PVV, Forum voor Democratie (tegen) 
  
Motie 4 Motie 4 – VVD, SGP, CDA – Oplossen PAS meldingen 
Dictum Verzoeken het college de minister van LNV aan haar toezegging uit 2019, gericht 

op het legaliseren van alle PAS- meldingen vanuit een landelijke stikstofbank, te 
houden door;  
- dit rechtstreeks bij de minister te bespreken;  
- dit vanuit IPO-verband (met de andere 11 provincies) bij de minister te 
agenderen en concrete afspraken te maken over afhandeling problematiek 
legaliseren PAS-meldingen en gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig  37 
Besluit Aangenomen, met 20 stemmen voor en 17 stemmen tegen. 
Stemverklaring  GroenLinks (tegen), SGP (voor), PVV (voor), Forum voor Democratie (voor) 
  
Motie 5 Motie 5 – PvdD – Dieren met je beschermen, niet doden. 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Verworpen, met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 
Stemverklaring  CDA (tegen), PVV (voor) 

 
  Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 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.  
U kunt alle informatie raadplegen op: 
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/21-oktober/15:30 
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