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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
Statenleden: FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. 
Raap (vanaf 14.36 uur), 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 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: 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. 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.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 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de digitale vergadering om 14.10 uur. 

 
De vergadering staat stil bij het overlijden van oud-Statenlid mevrouw Leni van 
Duin-Voss op 21 oktober jl. Mevrouw Van Duin-Voss was in de jaren ’90 
Statenlid voor het CDA. 
 
Er zijn geen afmeldingen. De heer Raap zal iets later aansluiten. 
 
De griffier bepaalt aan de hand van de presentielijst (in alfabetische volgorde) 
of alle aanwezigen te horen en te zien zijn. Dit is het geval. 
Volgens deze presentieronde zijn 39 van de 40 Statenleden aanwezig. 
 
De voorzitter geeft de vergadering instructies over: 

- het indienen van moties en amendementen; 
- stemmingen. 

 
 Vaststellen agenda 

 Opheffen geheimhouding 
Bij agendapunt 4 wordt voorgesteld een deel van de geheimhouding op het 
dossier Keolis op te heffen. Dit gebeurt aan de hand van een Statenvoorstel. 
De gedeeltelijke opheffing wordt alleen geëffectueerd als in de twee andere 
betrokken provincies eenzelfde besluit wordt genomen.  
Benoemingen  
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Bij agendapunt 5, het benoemen van de heer Heng tot lid van de Algemene 
Vergadering van het IPO, zal bij acclamatie worden gestemd. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van Forum voor Democratie heeft aangekondigd mondelinge vragen 
te willen stellen over PAS melders, N2000, Aerius en vergroten stikstofgevoelig 
gebied. Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Er zijn drie bespreekstukken. 
De voorzitter meldt de spelregels voor de bespreekstukken en de spreektijden. 
 
Moties vreemd 
Er worden geen moties vreemd ingediend. 
 
Orde van de vergadering 
De voorzitter meldt de tijden van schorsing in de komende vergadering. Rond 
23.00 uur wil de voorzitter afspraken maken over een eventuele extra 
vergadering op 18 november. 
 

Besluit Agenda  Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande 
 

 Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat er geen mededelingen zijn. 
Besluit -- 

 
 Geheimhouding       

Onderwerp Het gedeeltelijk opheffen geheimhouding zienswijze Keolis tegen 
voorgenomen intrekkingsbeschikking concessie IJssel-Vecht. 

Dictum 1. De geheimhouding op de zienswijze die Keolis 21 juli 2020 heeft 
ingediend tegen de voorgenomen intrekking van de concessie IJssel-
Vecht, gedeeltelijk op te heffen onder de opschortende voorwaarde dat 
Provinciale Staten van Overijssel en die van Gelderland eenzelfde besluit 
nemen. 

Besluit Conform met algehele instemming 
Toezegging -- 
Stemverklaringen  -- 

 
 Benoemingen 

Ontwerpbesluit 
voordracht 

1. De heer Z.J.B. Heng te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering 
van het IPO 

Besluit Aangenomen met algehele instemming 
Stemverklaring -- 

 
 

 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp De fractie van Forum voor Democratie stelt 3 mondelinge vragen over PAS 

melders, N2000, Aerius en het vergroten van stikstofgevoelig gebied 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging De mondelinge vraag (vraag 3) over de actualisatie Aerius (berichten dat 

natuurorganisaties nieuwe hexagonen ‘bij-plussen’ in de Aerius calculator) 
wordt schriftelijk beantwoord.  

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 11 november 2020 

Besluit Conform 
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 Vaststellen besluitenlijsten van Provinciale Staten 21 oktober 2020 en Integrale 
Statencommissie van 28 oktober 2020 

Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 
a. IPO Begroting 
Dictum 1. In te stemmen met het bedrag van € 1.034.000 (basisbegroting) en € 

1.147.450 (BIJ12) opgenomen in onze begroting ten behoeve van het 
interprovinciaal overleg; 

2. Bij de behandeling van dit agendapunt in de integrale 
statencommissievergadering Provinciale Staten op 28 oktober 2020 in de 
gelegenheid te stellen opvattingen mee te geven aan de afgevaardigden 
naar de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO op 2 november 
2020.  

Besluit Conform 
Stemverklaringen -- 
 
b. Vijfde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 
Dictum 1. De Vijfde wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast 

te stellen. 
Besluit Conform 
Stemverklaringen -- 

 
 Bespreekstukken 

a. Zesde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van 
de motorrijtuigenbelasting Flevoland (MRB) 

Dictum 1. De zesde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij 
het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2021 wordt 
gewijzigd van 80,6 opcenten in 81,4 opcenten.   

Toezegging -- 
 
Amendement A Forum voor Democratie - Opcenten niet verhogen 
Besluit Verworpen, met 12 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen) 

 
Amendement C PvdD – Percentage indexering opcenten motorrijtuigenbelasting  
Besluit Verworpen, met 5 stemmen voor en 35 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen  -- 

 
Statenvoorstel Zesde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van 

de motorrijtuigenbelasting Flevoland (MRB) 
Besluit Aangenomen, met 26 stemmen voor en 14 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 2 DENK - Geen verhoging Provinciale opcenten (motorrijtuigenbelasting)   
Besluit Verworpen, met 3 stemmen voor en 37 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen) 
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b. Programmabegroting 2021 (vaststellen) 
Dictum 1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen. 

2. In 2021 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 

Ruimte en Transport’ (p-MIRT): 
• € 39.509.919 t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen. 

b. De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging 
Infrastructuur’ (MBVI):  
• € 22.339.807 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen. 

c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis: 
• € 59.199 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire 

zaken); 
• € 9.225 voor de 10-jaarsinvesteringen (facilitaire zaken); 
• € 9.135 voor de 5-jaars investeringen vestigingen (facilitaire 

zaken). 
d. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 

3. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2021 voorgestelde 
aanwending van voorzieningen. 

4. Kennis te nemen van het p-MIRT 2021 – 2024 en het MBVI 2021. 
5. Het Jaarprogramma 2021 van het Fonds Verstedelijking Almere vast te 

stellen. 
Toezegging -- 

 
Amendement B 50PLUS - Uitstel akkoord op budget museale voorziening FVA 
Besluit Verworpen, met 14 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen SGP (voor) 

 
Statenvoorstel Programmabegroting 2021 (vaststellen) 
Besluit Aangenomen, met 24 stemmen voor en 16 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen VVD (voor)  

 
Motie 4 Forum voor Democratie - SMART formuleren in volgende begrotingen 
Besluit Verworpen, met 14 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
c. Najaarsnota 2020 
Dictum 1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen; 

2. De 7e wijziging van de Programmabegroting 2020 (tevens 1e 

begrotingswijziging 2021) vast te stellen; 
3. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om de oormerken 

voor onderstaande onderwerpen binnen de stelpost Nieuw Beleid, 
respectievelijk de Brede bestemmingsreserve uit te werken en de 
daarvoor in de Najaarsnota opgenomen bedragen hiervoor te benutten. 
• Motie Koerhuis (100.000 woningen) 
• Subsidie Fauna Beheer Eenheid 
• Aanvulling luchthavenfonds 
• House of skills 
• Human Capital agenda: klimaatopgave 
• Eenzaamheid 
• Strategisch ICT beleid excl. DSO 

4. De bestemmingsreserve ‘dekking afschrijvingslasten’ op te heffen. 
Stemverklaringen -- 
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Amendement D VVD, GroenLinks, CDA – Innovatiegelden landbouwpilots - Ingetrokken nieuw 

amendement L 
 
Amendement E 50PLUS - Onderzoek naar levensbestendig wonen in Flevoland – aangepast 

(bedrag wordt aangepast van € 150.000 naar € 100.000 euro en het 
amendement wordt met kleine wijziging in stemming gebracht) 

Dictum Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen: 
5. Voor een onderzoek naar levensbestendig wonen in 2021 €100.000 
beschikbaar te stellen ten laste van de brede bestemmingsreserve en dit te 
verwerken in de 7e wijziging van de Programmabegroting 2020 (tevens 1e 
begrotingswijziging 2021) waarin onder meer: a. inzicht gegeven wordt in de 
toekomstige vraag naar levensloopbestendige woningen, woonvormen en 
woon-zorgconcepten;  
b. inzicht gegeven wordt in kosten en planning;  
c. inzicht gegeven wordt welke rol hierbij is weggelegd voor de provincie en 
gemeenten;  
d. waarvan de resultaten een solide fundament moeten vormen voor 
toekomstige beleidskeuzes t.a.v. levensbestendig wonen in Flevoland;  
e. deze resultaten in 2021 met PS zullen worden besproken. 

Besluit Aangenomen, met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen Forum voor Democratie (tegen) 

 
Amendement F PvdD – Geen extra geld voor Jacht 
Besluit Verworpen, met 3 stemmen voor en 37 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen) 

 
Amendement G PvdD – Investeer in natuurherstel nu 
Besluit Verworpen, met 7 stemmen voor en 33 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Amendement H PvdD – Geen extra procesgeld voor Lelystad Airport  
Besluit Verworpen, met 5 stemmen voor en 35 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen) 

 
Amendement I PvdD – Geen aanvulling Luchthavenfonds 
Besluit Verworpen, met 5 stemmen voor en 35 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen) 

 
Amendement J SGP en 50PLUS - Markerwadden E-eiland 
Besluit Verworpen, met 14 stemmen voor en 26 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen) 

 
Amendement K Forum voor Democratie - Tong van Lucifer 
Besluit Verworpen, met 13 stemmen voor en 27 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 
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Amendement L Forum voor Democratie, VVD, GroenLinks, CDA – Innovatiegelden 
landbouwpilots 

Dictum De tekst van beslispunt(en), zijnde:  
Het budget voor de Opgave Landbouw meerdere smaken in 2020 te verlagen 
met 200.000,-. De hiervoor opgenomen oormerk binnen de Brede 
Bestemmingsreserve voor hetzelfde bedrag vrij te laten vallen ten gunste van 
het ongeoormerkte deel van deze reserve. 
 
Te vervangen door : 
Het batig saldo van de Opgave Landbouw meerdere smaken 2020 á 200.000,- 
opnieuw binnen het programma Landbouw meerdere smaken te oormerken 
voor innovatie pilots die snel een bijdrage gaan leveren aan bijvoorbeeld 
stikstofreductie en elektrische irrigatie. De effecten en (eind) resultaten uit 
de pilots worden periodiek met de commissie RND gedeeld.  

Besluit Aangenomen, met 32 stemmen voor en 8 stemmen tegen   
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen PvdD (tegen) 

 
Statenvoorstel Najaarsnota 2020 
Dictum na 
aangenomen 
amendementen 

1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen; 
2. De 7e wijziging van de Programmabegroting 2020 (tevens 1e 

begrotingswijziging 2021) vast te stellen, inclusief de verwerking van 
de besluiten onder beslispunten 5 en 6; 

3. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om de oormerken 
voor onderstaande  onderwerpen binnen de stelpost Nieuw Beleid, 
respectievelijk de Brede bestemmingsreserve uit te werken en de 
daarvoor in de Najaarsnota opgenomen bedragen hiervoor te 
benutten.  
• Motie Koerhuis (100.000 woningen) 
• Subsidie Fauna Beheer Eenheid 
• Aanvulling luchthavenfonds 
• House of skills 
• Human Capital agenda: klimaatopgave 
• Eenzaamheid 
• Strategisch ICT beleid excl. DSO 

4. De bestemmingsreserve ‘dekking afschrijvingslasten’ op te heffen. 
5. Voor een onderzoek naar levensbestendig wonen in 2021 €100.000 

beschikbaar te stellen ten laste van de brede bestemmingsreserve 
waarin onder meer: 
a) inzicht gegeven wordt in de toekomstige vraag naar levensloop 
    bestendige woningen, woonvormen en woon-zorgconcepten; 
b) inzicht gegeven wordt in kosten en planning; 
c) inzicht gegeven wordt welke rol hierbij is weggelegd voor de 
provincie  
    en gemeenten; 
d) waarvan de resultaten een solide fundament moeten vormen voor  
    toekomstige beleidskeuzes t.a.v. levensbestendig wonen in 
Flevoland; 
e) deze resultaten in 2021 met PS zullen worden besproken. 

6. In plaats van het budget voor de Opgave Landbouw meerdere smaken 
in 2020 te verlagen met € 200.000 het batig saldo van de Opgave 
Landbouw meerdere smaken 2020 á € 200.000 opnieuw binnen het 
programma Landbouw meerdere smaken te oormerken voor innovatie 
pilots die snel een bijdrage gaan leveren aan bijvoorbeeld 
stikstofreductie en elektrische irrigatie. De effecten en (eind) 
resultaten uit de pilots periodiek te delen met de commissie RND. 
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Besluit Aangenomen, met 27 stemmen voor en 13 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 4 GroenLinks, PvdD, PvdA – Stimulering energiebesparingsplicht 
Besluit Verworpen, met 12 stemmen voor en 28 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 5 GroenLinks, CDA, VVD, SP, PVV – Uitvoering aanvullend onderzoek Tong van 

Lucifer 
Dictum Verzoeken het college: 

- Een quickscan uit te voeren en daarin alle mogelijkheden en 
onmogelijkheden tot plaatsing of verplaatsing van het kunstwerk binnen 
de Provincie Flevoland en inzichtelijk te maken in het 
informatiedocument; 

- Alle gemaakte afspraken over de locatie, onderhoudskosten, naamgeving 
van het kunstwerk op te nemen in het gevraagde informatiedocument; 

- Vóór de inzet van de middelen te komen met een uitwerking van deze 
motie en een onderbouwing voor het budget aan PS voor te leggen; 

Besluit Aangenomen, met 22 stemmen voor en 18 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 6 SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK, ChristenUnie, 50PLUS,  – Donatie 

voedselbanken in Flevoland 
Dictum Verzoeken het college: 

 Om een bedrag van € 75.000 te reserveren uit de vrije ruimte in de 
najaarsnota 2021 ten behoeve van de voedselbanken die samenwerken 
met gemeentes in Flevoland; 

 Dit bedrag i.o.m. met elke gemeente in Flevoland beschikbaar te stellen 
aan de voedselbanken waar de nood het hoogste is;  

Besluit Aangenomen, met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen VVD (tegen) 

 
Motie 7 PvdA, GroenLinks, PvdD - Verkenning uitvoeringsplannen verduurzaming 

woningen 
Besluit Verworpen, met 18 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 
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Motie 8 ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, VVD, CDA, SGP, DENK - Bestrijding 
Jeugdwerkloosheid in Coronatijd 

Dictum Dragen het college op: 
- Te onderzoeken welke maatregelen de provincie Flevoland, aanvullend op 

de kerntaak van de gemeenten en de rijksmaatregelen, regionaal kan 
ontplooien en versterken die bijdragen aan de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid in Flevoland als gevolg van de coronacrisis.   

- Met een voorstel  in de Perspectiefnota van 2021 te komen met wat 
structureel aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Flevoland kan 
worden gedaan. 

Besluit Aangenomen, met 30 stemmen voor en 10 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat Provinciale Staten zo snel mogelijk een 

overzicht ontvangt van de meest recente UWV cijfers voor Flevoland.(PVV) 
 
Motie 9  PvdD, GroenLinks, - Investeer in natuurherstel straks 
Besluit Verworpen, met 12 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Aantal aanwezig  40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 10 PvdD - Geen extra investeringen in Lelystad Airport 
Besluit Verworpen, met 5 stemmen voor en 35 stemmen tegen  
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 11 PvdD, GroenLinks – Verhoging  subsidies groene daken en gevels – Ingetrokken 

na toezegging  
 
Motie 12 PvdD, GroenLinks – Verhoging  subsidies groene daken en gevels – Ingetrokken 

na toezegging  
Toezegging Gedeputeerde Smelik zegt toe bij Provinciale Staten terug te komen als de 

middelen bijna op zijn voor werk voor groene daken.(PvdD) 
 
Motie 13 D66, PvdA, CDA  – Ondersteunen Flevolandse bedrijven in bieden van 

stageplaatsen – Ingetrokken, nieuwe motie 17 
 
Motie 14 DENK – Stageplaatsen in Flevoland – Ingetrokken, nieuwe motie 17 

 
Motie 15 PvdD, GroenLinks - Stimuleer duurzame en natuurinclusieve woningbouw 
Besluit Verworpen, met 17 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
Motie 16 Forum - Onderzoek gezond door de Natuur - Ingetrokken 

 
Motie 17 DENK, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD – Stimuleren 

stageplaatsen in Flevoland 
Dictum Verzoeken het college: 

• De situatie rondom vraag en aanbod op het gebied van stageplaatsen 
nauwgezet te blijven volgen; 

• Indien er middelen nodig zijn om een dip in het aantal beschikbare 
stageplaatsen op te vangen, deze in eerste instantie te zoeken in de 
beschikbare middelen van de Human Capital Agenda; 
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• Indien daar onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor initiatieven om 
het aantal beschikbare stageplaatsen aan te sluiten bij de vraag, een 
voorstel voor te leggen aan de Staten; 

• Zich maximaal in te spannen om zoveel mogelijk stageplaatsen 
beschikbaar te stellen, zo ook bij de provinciale organisatie. 

Besluit Aangenomen, met 30 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaringen -- 

 
10. Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 00.01 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 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/2020/11-november/14:00 
 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/11-november/14:00
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