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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de 
heer E.P.E. Raap en de heer J.P. Thomassen. VVD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J. de Haan, 
mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-Zechner, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (vanaf 
16.49 uur) en de heer J.H. van Ulsen. PVV: 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. 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 20.41 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 (Groep Otten), de heer G.J.C. Ransijn (FvD) en mevrouw M. Müller 
(SP). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur en staat stil bij het overlijden 

van oud-statenlid, mevrouw Els van Hulten-Delfgaauw, overleden op 10 
augustus 2019. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.H.W. van den Berg (Groep 
Otten), de heer G.J.C. Ransijn (FvD) en mevrouw M. Müller (SP). Mevrouw J.J. 
Klijnstra-Rippen (VVD) is verlaat. 

 
 Vaststellen agenda 

 Moties vreemd aan de orde van de dag  
De fractie van PVV dient een motie vreemd ‘Afblazen Eden Holland’ in. Deze 
zal bij agendapunt 9 worden behandeld. 
De fractie van CDA dient een motie ‘Zorg in de Regio’ in. Deze statenbrede 
motie vreemd aan de orde van de dag zal om praktische redenen na de 
mondelinge mededeling van gedeputeerde Fackeldey (agendapunt 3)in 
behandeling worden genomen. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 
 Gedeputeerde De Reus licht toe, waarom het college geheimhouding op de 

mededeling ‘voortgang project Verbreding Hogering Almere’ heeft gelegd. Hij 
verzoekt om bekrachtiging voor vooralsnog een termijn van 2 of 3 weken. Er 
volgt daarna een vervolg-mededeling. 

Besluit De mededeling wordt bekrachtigd. 
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 Gedeputeerde Fackeldey licht kort toe wat de actuele stand van zaken Zorg in 
Flevoland is, conform de toezegging gedaan op 4 september in de commissie. 

- 13 september een gemankeerde eerste bijeenkomst van de zorgtafel 
gehad en een kennismaking met de projectleiders van de 
zorgverzekeraars. 

- Morgen volgt een advies van overheden over de kandidaten voor het 
onafhankelijk voorzitterschap. 

- Behandeling rapport in Tweede Kamer nog onduidelijk. 
- Het rapport van de verkenner is niet het enige uitgangspunt omdat 

bepaalde zaken nog ontbreken. 
- Het zorgtafelproces dient transparant te zijn minimaal via 

verslaggeving achteraf. 
- Er wordt een voortgangsoverleg ingesteld en gekeken naar de 

mogelijkheden van een bestuurlijk overleg. 
- Eind oktober de volgende zorgtafel voorzien (de structuur moet nog 

invulling krijgen). 
- Eerste werkdocument in de vorm van een werkdocument 

lobbydocument wordt aan gewerkt . 
- 25 september vanaf 20.00 uur: verrijken van het werkdocument in een 

extra commissie. 
- Schriftelijk overleg Tweede Kamer, donderdag over een week. 

Daarvoor is de mogelijkheid vragen aan te leveren voor de vragenlijst. 
Ook dit wordt op 25 september besproken in de commissie. 

Voorzitter: Er is behoefte aan een verhelderende vraag? ‘Wat zijn de 
uitgangspunten voor de zorgtafel? ‘ Gedeputeerde: ‘De voorzitter (vanuit de 
verzekeraars) gaf aan dat het rapport uitgangspunt is. De aanwezige overheden 
gaven toen aan het rapport niet te hebben onderschreven en daarbij kritische 
kanttekeningen te hebben geplaatst.’ 
 Aansluitend wordt over een motie vreemd aan de orde van de dag gestemd die 
door alle aanwezige fracties wordt ingediend. 

 De motie vreemd aan de orde van de dag (motie 2) wordt vervolgens unaniem 
aangenomen (37-0), m.u.v. de fractie Otten die afwezig is. 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp Programmatische Aanpak Stikstof 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Hofstra 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 18 september 2019 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van Provinciale Staten van 10 juli en 31 juli 2019 alsmede de 
integrale ad hoc commissies van 28 augustus en 4 september 2019 

Besluit PVV wijst op een foutje in de besluitenlijst van 10 juli: bij agendapunt 8 dient 
de PVV (en niet zoals er staat PPV) correct te worden gespeld. Overig conform. 

 
 Hamerstukken 

a. Statenvoorstel afdoening moties 
Dictum 1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de 

nummers: D19, D23, D30, R1, I1 als afgedaan te beschouwen en van de 
lijst van moties af te voeren.  

Besluit Conform 
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 Bespreekstukken 
a. Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland) 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Startnotitie RES Flevoland waarin de aanpak 

om te komen tot een Regionale Energiestrategie wordt beschreven. 
2. Richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de concept-

RES (april 2020) en RES 1.0 (april 2021). 
Toezegging -- 

 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit 
Statenvoorstel, 
moties en 
amendementen 

Statenvoorstel wordt bij hand opsteken aangenomen: (digitale uitslag later 
toegevoegd) 
Voor 26 :VVD, CDA, SP, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdA, GroenLinks, DENK  
Tegen 12: PvdD, PVV en Forum voor Democratie 
 
Amendement A (ingetrokken) – Besparingsdoelstellingen 
 
Amendement B (ingetrokken) – Mobiliteit meenemen in opstellen RES 
 
Amendement C (ingetrokken) – Regionale structuur energie 
 
Amendement D (verworpen) – Groene obligaties: 
Voor 19: SP, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK 
Tegen 19: VVD, Forum voor Democratie, PVV, SGP, 50PLUS 
 
Amendement E (ingetrokken) – Startnotitie RES 
 
Amendement F (ingetrokken) – Samenhang in de aanpak tegen 
klimaatverandering 
 
Amendement G (ingetrokken) – Besparingsdoelstellingen 
 
Amendement H (verworpen) – Startnotitie RES:  
Voor 7: SP, PVV, 50PLUS 
Tegen 31: VVD, D66, CDA, Forum voor Democratie, SGP, ChristenUnie, 
GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK 
 
Amendement I (verworpen) - Besparingsdoelstellingen:  
Voor 17: SP, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK 
Tegen 21: VVD, CDA, Forum voor Democratie, PVV, SGP, 50PLUS 
 
Motie 3 (aangenomen) - RES opwekken energie:  
Voor 28: VVD, SP, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, 
PvdD, DENK  
Tegen 10: Forum voor Democratie, PVV  
 
Motie 4 (aangenomen) - Burgerparticipatie RES Flevoland:  
Voor 32: VVD, SP, D66, CDA, PVV, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, 
PvdD, DENK   
Tegen 6: Forum voor Democratie 
 
Motie 5 (aangenomen) - Woonlastenneutraliteit en betaalbaarheid RES:  
Voor 28: VVD, SP, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, 
PvdD, DENK  
Tegen 10: Forum voor Democratie, PVV 
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Motie 6 (verworpen) - Noodtoestand voor het klimaat:  
Voor 8: D66, GroenLinks, PvdD 
Tegen 30: VVD, CDA, SP, Forum voor Democratie, 50PLUS, PVV, SGP, 
ChristenUnie, PvdA, DENK 
 
Motie 7 (ingetrokken) - Verzet tegen aanvullende Flevolandse bijdrages 
 
Motie 8: (verworpen) - Uitvoeren onderzoek in kader van de RES: 
Voor: Forum voor Democratie, PVV 
Tegen: VVD, SP, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, PvdD, 
DENK 
 
Motie 9 (verworpen) – Verzet tegen aanvullende Flevolandse bijdrages: 
Voor: VVD, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS 
Tegen: SP, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK 
 
Motie 10 (verworpen) - Aanpak in samenhang voor een energie neutrale 
provincie:  
Voor 16: CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, PvdD  
Tegen 22: VVD, 50PLUS, PVV, SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie 
 

Stemverklaringen Forum: Tegen RES-statenvoorstel, tegen amendementen en moties 
PVV: Tegen heel veel moties en amendementen 
ChristenUnie: Tegen amendement H (woonneutraliteit) en tegen motie 10 
(mobiliteit, energie en agrarisch)  
PvdA: amendement H (woonneutraliteit) tegen, amendement I 
(besparingsdoelstellingen) steunen, motie 10 (aanpak in samenhang voor een 
energie neutrale provincie)  
50PLUS: Tegen motie 8  (uitvoeren onderzoek in het kader van de RES) 
PvdD: Tegen amendement H (woonneutraliteit), voor amendement I 
(besparingsdoelstellingen) 
VVD: Tegen amendement 50PLUS, tegen amendement I 
(besparingsdoelstellingen) 

 
b. Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024 
Dictum 1. De startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 vast te stellen waarin de aanpak 

is gericht op het actief betrekken van de Flevolandse culturele sector en 
Provinciale Staten bij de totstandkoming van het beleid.  

2. Als inhoudelijke basis voor het nieuwe cultuurbeleid uit te gaan van:  
• Rijksbeleid Cultuur 2021-2024; 
• Regionale culturele profiel ‘Flevoprofiel’ (2018); 
• Coalitieakkoord 2019-2023;  
• Hoofdlijnen van het huidige provinciale cultuurbeleid 2017-2020 

en de evaluatie daarvan. 
       3. De planning te richten op finale besluitvorming voor het zomerreces van 

2020, zodat culturele instellingen voldoende tijd hebben om hun plannen 
te baseren op het nieuwe provinciale cultuurbeleid.  

Toezegging -- 
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Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38  

Besluit 
Statenvoorstel 
en amendement 

Het statenvoorstel en het ingediende amendement J worden unaniem 
aangenomen. 

Stemverklaringen GroenLinks: amendement steunen 
PVV: Stemmen in met procesaanpak, maar willen ons inhoudelijk distantiëren 
van zaken als coalitieakkoord en huidig provinciaal cultuurbeleid en landschaps 
kunst 
PvdA: Instemmen met amendement 

 
c. Ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (paragraaf 5.1 

luchtvaart)  
Dictum 1. De ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland 

(luchtvaart) inclusief bijbehorende kaart vast te stellen. 
Toezegging -- 

 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit 
statenvoorstel 
en motie 

Statenvoorstel wordt aangenomen:  
Voor 36: Forum voor Democratie, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, 
ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, DENK 
Tegen 2: PvdD 
 
Motie 11 (verworpen) - Geluidsoverlast kleine luchtvaart:  
Voor 18: Forum voor Democratie (4), PVV (2), SGP, ChristenUnie, GroenLinks, 
50PLUS, PvdD 
Tegen 20: VVD, SP, D66, CDA, FvD (2), PVV (2), PvdA, DENK 
 

Stemverklaringen 
over de motie 

PvdD: Voor motie 11 
GroenLinks: Voor motie 11 
FvD: Vrije stemming in fractie  
CDA: Tegen motie 11 
VVD: Tegen motie 11 

 
d. Statenvoorstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming 

2018 van de OFGV. 
Toezegging Voorafgaand eerstvolgende agendering van dossier OFGV wordt aan PS uitgelegd 

hoe met het bezwaar van VVD en PVV (begrotingssystematiek) wordt omgegaan. 
 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

38 

Besluit Het statenvoorstel wordt unaniem aangenomen 
Stemverklaringen -- 

 
 
 
 
 
 



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

 Bladnummer 

 6 
 

 

 
 
 
9.  Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 Afblazen Eden Holland 
Toezegging De interruptievragen van de heer Van Rooij aan gedeputeerde Rijsberman die 

technisch van aard zijn worden schriftelijk beantwoord. 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring PVV: motie trekken we in en de besluitenlijst van GS en de stukken waarnaar 

de gedeputeerde verwijst worden afgewacht. 
Besluit  Ingetrokken 

 
10. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur.  

 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2019 
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: http://stateninformatie.flevoland.nl 
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