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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: de heer P. Liedekerken  
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, 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.W. 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, de heer L. Schenk en 
mevrouw A.T. Strating-Baas. 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. GO: de heer C.H.W. van den Berg 
(tot 20.10). 
 
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  
De heer W.F. Mulckhuijse (SP), de heer M.A. Khedoe (DENK)  
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Hij heet een ieder welkom en in het bijzonder de heer J.W. Bakker en familie, 
mevrouw S. Kers en familie, beiden als kandidaat burgerlid en de heer C.A. 
Jansen, van wie wij vandaag afscheid nemen.  
Bericht van verhindering ontvangen van de heer W.F. Mulckhuijse (SP). 

 
 Vaststellen agenda 

 Benoemingen en afscheid Chris Jansen 
Voor de toelating van de heer Bakker en mevrouw Kers als burgerlid zijn de 
Staten akkoord om bij acclamatie te stemmen. 
 
Vragenhalfuurtje 
Bij agendapunt 5 het vragenhalfuurtje komen een 5 tal onderwerpen aan de 
orde. Het betreft de volgende fracties: 
FVD: monitoring van de grote grazers Oostvaardersplassen m.b.v. drones 
PVV: Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. 
PvdD: Konikpaarden Oostvaarderplassen / Oostvaardersveld  
PVV: IJsselmeer Vereniging over de Maritieme Servicehaven 
50PLUS: Voordracht Kunstmuseum Flevoland in de basisinfrastructuur (BIS) 
 
Hamerstukken 
Er zijn geen wijzigingen. Op de agenda blijven drie hamerstukken staan.  
Er is ruimte voor stemverklaringen. 
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Moties vreemd aan de orde van de dag 
-PvdD: Bijenhotel  
-GroenLinks, D66, PvdA: Vertegenwoordiging biologische boeren gebiedstafel 
stikstof 
-GroenLinks, CDA, CU, PvdA, VVD: Versnelling woningbouw Flevoland 

Besluit Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande  
 

 Mededelingen 
 Mevrouw Broen (VVD), mevrouw Reigwein (50Plus), de heer Puijk (PvdD) en de 

heer Hanse (SGP) zijn gestopt als burgerlid. Zij worden bedankt voor hun inzet 
voor de provincie Flevoland.  

Besluit - 
 
 

 Benoeming en afscheid Chris Jansen 
Ontwerpbesluit 
voordracht 

1.Mevrouw S. Kers (PvdD) als burgerlid van de PvdD te benoemen 
2.De heer J.W. Bakker (SGP) als burgerlid van de SGP te benoemen 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om mevrouw Kers en de 
heer J.W. Bakker als burgerleden te benoemen. 

Besluit Aangenomen bij acclamatie. Hierop leggen mevrouw Kers de belofte en de heer 
Bakker de eed af. 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp FvD - stelt vragen n.a.v. de mededeling monitoring van de grote grazers 
Oostvaardersplassen m.b.v. drones 

Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman beantwoordt de vragen 
Toezegging De gedeputeerde kijkt of het mogelijk is om de Staten tussentijds te informeren 

over de resultaten van het KIEM project (verkenning van mogelijkheden 
automatische telling van wild, Flevoland doet mee met Horsterwold)  

 
Onderwerp PVV - Heckrunderen in de Oostvaardersplassen 
Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman beantwoordt de vragen 
Toezegging - 

 
Onderwerp PvdD - Konikpaarden in de Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld 
Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman beantwoordt de vragen 
Toezegging - 

 
Onderwerp PVV - IJsselmeer Vereniging over de Maritieme Servicehaven 
Beantwoording Gedeputeerde Appelman beantwoordt de vragen 
Toezegging - 

 
Onderwerp 50PLUS - Voordracht Kunstmuseum in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) 
Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman beantwoordt de vragen 
Toezegging - 

 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 26 februari 2020 
Besluit Conform 

 
 Vaststellen besluitenlijst van de Integrale commissie van 15 januari 2020 en Provinciale 
Staten van 29 januari 2020 

Besluit Conform 
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 Hamerstukken 

a. Statenvoorstel Lange Termijn Agenda & Stage-gating 
Dictum 1. Een statenbrede bijeenkomst te organiseren om te komen tot een eerste 

strategische agenda; 
2. Jaarlijks, bij de Perspectiefnota, een debat te voeren over de strategische 

agenda van PS; 
3. De strategische Lange Termijn Agenda (LTA) van PS te doen aansluiten op de  

LTP’s van de commissies en het coalitieakkoord en daarmee de prioriteiten van 
PS vast te stellen; 

4. Het college te verzoeken PS mee te nemen in de trends en onderwerpen met 
een lange termijn horizon tot 2050 zoals dat bijvoorbeeld bij de 
Omgevingsvisie Flevoland (trendatelier) en bepaalde samenwerkingsverbanden 
(bijvoorbeeld MRA, FVA) al plaatsvindt en die uiteindelijk van belang zijn voor 
het vullen van de strategische agenda; 

5. GS te verzoeken voor een majeur dossier dat zich hiervoor leent de methode 
van Stage Gating als experiment te starten, waarbij PS wordt betrokken voor 
de opzet van het experiment en het doel is PS in haar sturende rol te 
versterken; 

6. De Statengriffie te verzoeken een onderzoek te starten naar een digitale 
toepassing van de strategische agenda LTA (dashboard) waarbij de staten 
beschikken of een actueel, slagvaardig  en transparant digitaal 
sturingsinstrument; 

7. Kennis te nemen van de suggesties van de statenwerkgroep. 
 

Besluit Conform 
 
b. Statenvoorstel Provinciale werkgroepen 
Dictum 1. De leidraad voor de instelling van toekomstige werkgroepen vanuit de Staten  

vast te stellen; 
2. De vier adviezen over de werkgroepen Intervisie, Europa, majeure onderwerpen  

en aanbesteding  accountant over te nemen. 
Besluit Conform 
  
c. Aanbesteding dynamische reisinformatiesystemen bij provinciale bushaltes 
Dictum 1. Een investeringskrediet ter hoogte van een geraamd bedrag van € 350.000 voor 

de aanschaf van 41 DRIS-displays te autoriseren, waarvan de omvang van de 
kapitaallasten reeds structureel is gedekt binnen het programma Mobiliteit. 

Stemverklaring SGP (tegen)  
Besluit Conform 

 
 Bespreekstukken 

a. Ontwerp-Cultuurnota 2021-2024                                                                             
Dictum 1. Het ontwerp van de Cultuurnota 2021-2024 vast te stellen en ter inzage te 

leggen.  
2. De financiële consequenties te betrekken bij de definitieve vaststelling van de 

Cultuurnota 2021-2024. 
Toezegging Gedeputeerde zegt toe dat de Staten op korte termijn kennis kunnen maken met 

de kwartiermaker “museale voorziening Almere”, dat zij dan ook het 
evenementenplan/activiteitenplan (als onderlegger voor de aanvraag van het 
kunstmuseum in de BasisInfraStructuur) presenteert en duidelijk gemaakt 
wanneer zij resultaten verwacht waarover besloten kan worden. 
(aanvullend op toezegging I30). 

Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen 

Voor 25: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP 
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Tegen 14: FvD, PVV, 50PLUS, GO 
 
Amendement A 50PLUS, PVV  - onderzoek nieuw museum in Almere  
Dictum 3. De onderzoeksresultaten van de kwartiermaker naar de mogelijkheden van een 

nieuw museum voor hedendaagse kunst met internationale allure in Almere eind 
2020 als Staten te beoordelen alvorens, na akkoordbevinding, over te gaan tot 
vervolgstappen voor de realisatie van het museum. 

Aantal aanwezig 39 
Besluit Verworpen 

Voor 14: FvD, PVV, 50PLUS, SGP 
Tegen 25: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, GO 

 
Motie 4 ChristenUnie, D66, SP, GroenLinks, CDA, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP –  

Onderzoek Laaggeletterdheid 
Dictum Verzoeken het college 

Te onderzoeken of het Drents of Gelders model kansrijk is voor de provincie 
Flevoland om laaggeletterdheid aan te pakken, hierbij de gemeentelijke taken te 
respecteren, en deze bevindingen te rapporteren naar de Staten. 

Toezeggingen - 
Aantal aanwezig 39 
Besluit  Aangenomen  

Voor 21: GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD, SGP 
Tegen 18: FvD, VVD, PVV, GO 

 
 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

Motie 1 PvdD - Maak van Flevoland een Bijenhotel – INGETROKKEN  
 
Motie 2 GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD - Versnelling woningbouw Flevoland 
Dictum Verzoeken het college 

-In de gesprekken met het Rijk omtrent de mogelijke opgave van 100.000 
woningen uit te gaan van de volgende voorwaarde: 
een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij 
(OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningen, ruimte voor natuur en 
kwaliteit van wonen als belangrijke uitgangspunten gelden;  
-Voor deze opgave ook het oplossen van knelpunten op het gebied van stikstof 
via bronmaatregelen of ecologische herstelmaatregelen in deze gesprekken mee 
te nemen. 

Toezegging - 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Unaniem aangenomen  
Stemverklaringen 50PLUS (voor), PvdD (voor), PvdA (voor), FvD (voor), CDA (voor), VVD (voor), PVV 

(voor) 
 
Motie 3 GroenLinks, D66, PvdA - Vertegenwoordiging biologische boeren gebiedstafels 

stikstof - INGETROKKEN 
Toezegging Gedeputeerde zegt toe het verzoek van de fracties GroenLinks, D66 & PvdA voor 

vertegenwoordiging van biologisch producerende boeren in alle gebiedstafels 
(zodat hun kennis en ervaring kan bijdragen aan de verlaging van de 
stikstofemissie in de landbouwsector) over te brengen aan de LTO. 

 
 
 
 
 

 Sluiting 
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 De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 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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