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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
VVD: mevrouw M.E.H. Broen, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner, de heer 
A. Gijsberts, de heer Ph. ten Napel, de heer E.F. Plate en de heer Th.J.G. Vulink. PVV: mevrouw B. 
Boutkan, mevrouw I.B. Joosse (vanaf 15.44) , de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen (vanaf 
15.35), de heer J.B. Janssen en de heer C.J. Kok. CDA: mevrouw M. Luyer, mevrouw C.J. Schotman, 
de heer W.R. Bouma, de heer J. Hopster en de heer J. van Slooten. SP: mevrouw S. Verbeek, 
mevrouw C.P.M. de Waal, de heer H.A. van der Linden, de heer W.F. Mulckhuijse en de heer H. van 
Ravenzwaaij. D66: mevrouw M.E.G. Papma, mevrouw S. Rotscheid, de heer T. Smetsers en de heer 
P.M.S. Vermeulen. PvdA: mevrouw R. Azarkan, de heer W. de Jager en de heer P.T.J. Pels. 
ChristenUnie: mevrouw A.T. Strating-Baas, de heer J. van Dijk en de heer L. Ferdinand. OPA: de 
heer W. Jansen. GroenLinks: mevrouw A.A. Laurense en de heer S. Miske. SGP: de heer J.L. Bogerd  
en de heer J.N. Simonse. PvdD: mevrouw M.C. Bax en mevrouw L. Vestering. 50PLUS: de heer E.G. 
Boshuijzen. 
 
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 J.A. 
heer Fackeldey (PvdA) en de heer J. de Reus (VVD). 
Afwezig met kennisgeving 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

 
 Vaststellen agenda 

  
Besluit Conform 

 
 Mededelingen 

 Geen Mededelingen 
Besluit - 

 
 Vaststellen besluitenlijst van 27 maart 2019 

Besluit Conform 
 

 Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven 
Advies 
commissie 
onderzoek 
geloofsbrieven 

1. De commissie stelt Provinciale Staten voor dat zij de bevindingen t.a.v. het 
rechtmatig verloop van de verkiezingen overneemt en het oordeel uitspreekt 
dat de statenverkiezingen van 20 maart 2019 rechtmatig zijn verlopen. 
2. De commissie adviseert uw staten alle op 25 maart 2019 benoemde 
personen toe te laten als lid van Provinciale Staten van Flevoland, nadat zij de 
eed respectievelijk de verklaring en de belofte hebben afgelegd.  

Orde voorstel CDA verzoekt tot hertelling, waardoor het advies van de commissie onderzoek 
geloofsbrieven niet in stemming is gebracht. 
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Na de schorsing wordt het, op basis van het orde voorstel gemaakte 
statenvoorstel in stemming gebracht. 

Dictum  1. Dat de uitkomst van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 
maart jongstleden, zoals onderzocht op de wijze zoals bedoeld in artikel 
V4 lid 1 Kieswet aanleiding geven tot een besluit inzake de geschillen 
omtrent de verkiezing.  

2. Dat hiertoe een nieuwe opneming van stembiljetten, zoals bedoeld in 
artikel V4 lid 4 Kieswet, noodzakelijk is. 

3. Dat hiertoe de stembiljetten uit alle stembureaus opnieuw worden 
opgenomen. 

4. Dat de opname zich hierbij beperkt tot een opname op lijstniveau. 
5. Deze hernieuwde opneming van stembiljetten te doen plaatsvinden 

onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van Provinciale Staten . 
6. Dat hiermede de werkzaamheden van de commissie voor de 

geloofsbrieven tot nader order worden opgeschort.  
Aantal aanwezig 41 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 15 stemmen tegen 

 
Stemverklaringen O.P.A. Flevoland, 50+, CU, SGP (voor) 

SP, PvdD (tegen) 
D66, VVD, GL, PvdA, PVV (verdeeld) 

 
 Afscheid niet herkozen Statenleden 

 Van de niet herkozen statenleden is afscheid genomen. 
Mevrouw M. Luyer, mevrouw M.C. Bax, de heer P.T.J. Pels, de heer E.G. 
Boshuijzen en de heer H. van Ravenzwaaij zijn koninklijke onderscheiding tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau, wegens ‘defungeren’ lidmaatschap 
Provinciale staten.  

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 18.20 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van  
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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