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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, 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, mevrouw I.B. Joosse, de heer 
J.M. Keuter 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 (vanaf 16:16). PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, 
mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng 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 
(ChristenUnie), de heer J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik 
(GroenLinks). 
Afwezig met kennisgeving: 
mevrouw A.T. Strating-Baas (ChristenUnie) 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw A.T. Strating-Baas. De heer 
van Slooten is vanaf ca. 16.00 uur aanwezig. 
 
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. 

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Bij de mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op 
de mededeling van het college aangaande ‘Project Tulip’.  
 
Vragenhalfuurtje:  
De fractie van PvdD heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over ‘nertsenfokkerijen en corona’ en ‘slachterijen en corona’.  
Deze vragen zullen worden geagendeerd bij agendapunt 4. 
 
Hamerstukken 
Op de agenda staan nu drie hamerstukken na de commissies van mei.   
 
Bespreekstukken 
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Agendapunt 8a betreft de jaarstukken. In het seniorenconvent is een spreektijd 
afgesproken van 5 minuten, voor de eerste en tweede termijn. 
De stemmingen over de bespreekstukken, inclusief moties en  amendementen 
worden in één stemronde aan het einde van de vergadering gedaan.  
 
Toegevoegd aan de agenda 
Het onderwerp “Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht is toegevoegd op 
verzoek van de fractie PVV. Ook de fracties van CDA en FvD hebben 
aangegeven dit onderwerp te willen bespreken. De Staten gaan akkoord met 
het behandelvoorstel dat eerst gedeputeerde de Reus een laatste stand van 
zaken geeft. Daarna krijgen de fracties PVV, CDA en FvD het woord,  met in 
eerste termijn maximaal drie vragen per fractie. Alle fracties krijgen de 
gelegenheid om het woord te voeren.   
 
Moties vreemd 
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd en 
worden toegevoegd aan agendapunt 9: 
 
Onderbouwing werkgelegenheidscijfer opening Lelystad Airport (FvD, PvdD) 
Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders(FvD)) 
Stop de verhuurdersheffing (SP, 50PLUS, FvD) 
Flevolands water over Flevolandse akkers (FvD) 
Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij (FvD, 50PLUS, CU, GO, SGP, 
PVV, CDA) 
Coronafonds Flevoland(VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, CU) 
Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria (GroenLinks, CDA, PvdA, DENK, 
PvdD, D66, SP, CU) 
 
De motie vreemd van de PvdD “Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de 
Oostvaarderplassen” zal bij agendapunt 8b worden behandeld. 
 
  

Besluit Ordevoorstellen 
De fractie van GroenLinks doet het ordevoorstel ‘Briefstemmen i.p.v. digitaal 
stemmen’.   
Verworpen  
Voor 18: Forum voor Democratie (1), VVD (1), GroenLinks, CDA (2), PvdA, 
ChristenUnie (2), SP (1), D66, DENK 
Tegen 22: Forum voor Democratie (6), VVD (5), CDA (1), SP (1), 50PLUS, PvdD, 
SGP, GO 
 
De fractie van FvD doet het ordevoorstel ‘RES niet digitaal maar fysiek 
behandelen’.  
 
Verworpen   
Voor 12: Forum voor Democratie, PVV, GO. 
Tegen 28: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD, 
SGP, DENK. 

 
 Mededelingen 

 Gedeputeerde Appelman motiveert de geheimhouding op grond van de criteria 
in de WOB (artikel 10 lid 1 en 2) ten aanzien van de mededeling van het 
college aangaande ‘Project Tulip’ en vraagt om instemming voor het 
bekrachtigen van deze geheimhouding voor 1 jaar of zoveel eerder als de 
initiatiefnemers de openbaarheid zoeken. 

Besluit Geheimhouding bekrachtigd. 
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 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp Nertsenfokkerijen & Corona  +  Slachterijen & Corona (PvdD) 
Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging Gedeputeerde zegt toe zo snel mogelijk de vragen over beide onderwerpen op 

de aspecten veiligheid, volksgezondheid en diverse toezichthoudende 
instanties schriftelijke te beantwoorden. Provincie is geen bevoegd gezag en is 
voor informatie afhankelijk van het aanleveren door derden. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 mei 2020 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 22 april 2020 
Besluit De naam “C.A. Jansen” wordt vervangen door de naam “J.M. Keuter” bij de 

aanwezigen. Voor het overige conform. 
 

 Hamerstukken 
a. Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2021 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2021 van de Randstedelijke 

Rekenkamer; 
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2021 van de Randstedelijke 

Rekenkamer in te dienen;  
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 

bijgevoegde brief (bijlage 3) over het onder 2 genomen besluit te 
informeren. 

Besluit Conform 
 
b. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2021-2024 RHC Het Flevolands 

Archief 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2021-

2024 van RHC Het Flevolands Archief. 
Besluit Conform 
  
c. Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) 
Dictum 1. De Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (Luchtvaart) 

inclusief bijbehorende kaart vast te stellen, zoals deze is komen te 
luiden na verwerking van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. 

2. De Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) in 
werking te laten treden op een door gedeputeerde staten te bepalen 
tijdstip, waarbij de inwerkingtreding niet eerder zal  geschieden nadat 
de Minister het besluit over de komst van groot handelsverkeer heeft 
bekrachtigd.  

Besluit Conform 
Stemverklaring PvdD (tegen) 

 
 Bespreekstukken 

a. Jaarstukken 2019 
Dictum 1. De Jaarstukken 2019 (bestaande uit het Jaarverslag 2019 en de 

Jaarrekening 2019), welke sluiten met een positief rekeningresultaat 
van € 12.843.000, vast te stellen. 

2. Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen voor (conform bijlage 2): 
a. Onontkoombare uitgaven ad € 4.191.000. 
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad 
    € 2.505.000. 
c. Voorstellen van de Griffie ad € 120.000. 
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d. De brede bestemmingsreserve ter dekking van het Coalitieakkoord 
ad € 6.027.000. 

3. De 6e begrotingswijziging 2020 vast te stellen. 
4. Een egalisatiereserve Informatievoorziening in te stellen. 
5. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2019 van PwC en de 

bestuurlijke reactie daar op. 
6. Kennis te nemen van Monitor aanbevelingen Randstedelijke 

Rekenkamer. 
 
Amendement A Geen jaaroverschrijdende projecten bedrijfsvoering (50PLUS) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 14: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, GO 
Tegen 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP, 
DENK. 

 
Amendement B Coalitieakkoord (50PLUS) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 19: Forum voor Democratie, PVV, SP, 50PLUS, PvdD, GO, DENK 
Tegen 21: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP 

 
Statenvoorstel 
jaarstukken 

 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 25: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, SP, GO, DENK 
Tegen 15: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, PvdD 

Stemverklaringen Forum voor Democratie (tegen) 
 
Motie 8 Bouwen aan de Flevolandse ecologische reserves (PvdD) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 6: GroenLinks, PvdD 
Tegen 34: Forum voor Democratie, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 
50PLUS, D66, SGP, GO, DENK. 

Stemverklaringen GroenLinks (voor), D66 (tegen) 
 
Motie 9 Zoekgebieden tijdelijke ombuiging uitgaven ten behoeve van Flevolandse 

Economie (FvD) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 10: Forum voor Democratie, 50PLUS, GO 
Tegen 30: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, 
SGP, DENK 

Stemverklaringen D66 (tegen) 
 
Motie 10 Versnellen vergunningverlening voor Flevolandse ondernemers (FvD) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 18: Forum voor Democratie, GroenLinks, CDA, 50PLUS, SGP, DENK 
Tegen 22: VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, GO 

Stemverklaringen DENK (voor) 
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b. Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen 
Dictum 1. Kennis te nemen van het rapport 'Literatuuronderzoek anticonceptie', dat 

is opgesteld door de Universiteit Utrecht in opdracht van de provincie 
Flevoland. 

2. Te besluiten dat voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen: 
a. chirurgische ingrepen als vorm van anticonceptie niet geschikt zijn 

voor in het wild levende dieren; 
b. het toedienen van anticonceptiva in de vorm van implantaten en 

vaccinaties bij de drie diersoorten geen haalbare optie is, omdat: 
i. er op dit moment geen anticonceptiva in Nederland of Europa 

geregistreerd zijn voor dit doel; 
ii. beschikbare middelen alleen zijn toegestaan voor andere 

diersoorten en alleen kunnen worden toegepast door een 
dierenarts in het geval van onaanvaardbaar lijden van 
individuele dieren; 

iii. toepassing in het kader van het houden van dierproeven (i.c. 
medische experimenten) mogelijk is, maar alleen na 
toestemming voor het houden van dierproeven en dat een 
vergunning hiervoor een meerjarige doorlooptijd kent. 

3. Geen vervolg te geven aan het literatuuronderzoek anticonceptie en 
daarmee geen wijzigingen in het Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen aan te brengen. 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman stuurt in september 2020 een rapport aan PS waarin 
de huidige regelgeving, het huidige beleid en het registratieproces mbt de 
grote grazers in de Oostvaardersplassen is beschreven. Daarnaast wordt daarin 
beschreven tot welk niveau de situatie houdbaar is voor de grote grazers en de 
ecologische wenselijkheid van het hebben van heckrunderen in de 
Oostvaardersplassen (GroenLinks). 

 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 32: Forum voor Democratie (5), VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, 
ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, GO, DENK 
Tegen 8: PVV, Forum voor Democratie (2), PvdD  

Stemverklaringen PvdD (tegen) 
 
Motie 11 Onderzoek Heckrunderen (PVV, Forum voor Democratie, 50PLUS) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 17: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, PvdD, SGP, GO 
Tegen 23: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, DENK 

Stemverklaringen PvdA, GroenLinks, D66 (tegen)  
 
Motie 12 Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen (PvdD) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 20: GroenLinks, CDA, PvdA, SP, 50PLUS, D66, PvdD, GO, DENK 
Tegen 20: Forum voor Democratie, VVD, PVV, ChristenUnie, SGP 

Stemverklaringen PvdA, GroenLinks, D66(voor), DENK (voor) 
 
c. Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland 
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Dictum 
(aangenomen 
Amendement C 
in vet 
aangegeven) 

1.        Kennis te nemen van de door Gedeputeerde Staten dd 3 maart 2020 
vastgestelde concept-RES Flevoland met daarin opgenomen ‘Het 
Flevolandse Bod’ 

2.        Het onderdeel ‘Het Flevolandse Bod’ vast te stellen als zijnde de 
inbreng in het Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland 
inhoudende 4,76 TWh aan hernieuwbare energie op basis van het 
vastgestelde beleid bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind) en 
1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk gebied. Het bod is 13,5% 
van de landelijke opgave.  

3.        Als regio in 2020 onderzoek te starten welke opwekking aan 
hernieuwbare en alternatieve energie mogelijk is 

4. Inwoners actief te betrekken bij de grootschalige opwek en 
warmtetransitie en dit uiterlijk in de RES 1.0 uit te werken, hierbij is de 
‘participatieladder’ het uitgangspunt en zal specifieke aandacht worden 
gegeven aan financiële participatie 

5. De RES 1.0 de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven;  
- In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut 
wordt waar ze beschikbaar is 
- Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt 
- Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen 
gemeenten onderling in de regio 
- Er zullen in een latere RES aandachtspunten opgesteld worden ten 
aanzien van warmtenetten, onder andere over toegang, eigenaarschap en 
afname. 

 
Amendement C Kaderstelling RES-ambities (VVD) 
Dictum 3. Als regio in 2020 onderzoek te starten welke opwekking aan hernieuwbare 

en alternatieve energie mogelijk is. 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 23: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66, SGP, DENK 
Tegen 17: Forum voor Democratie, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD, GO 

Stemverklaring D66 (voor) 
 
Amendement D Verhoog de Flevolandse ambitie in het RES-bod (PvdD) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 6: GroenLinks, PvdD 
Tegen 34: Forum voor Democratie, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 
50PLUS, D66, SGP, GO, DENK  

Stemverklaring D66 (tegen) 
 
Statenvoorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendement 

 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 24: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, SGP, DENK 
Tegen 16: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, PvdD, GO 

Stemverklaringen PvdD (tegen) 
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Motie 13 Draagvlakmeting energietransitie en onderzoek deelonderwerpen (Forum voor 

Democratie) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 14: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, DENK 
Tegen 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP, GO 

Stemverklaringen PvdA, D66 (tegen). DENK (voor). 
 
Motie 14 Flevoland blijft met de voorgestelde energietransitie afhankelijk van 

conventionele energiebronnen (Forum voor Democratie) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 14: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, GO 
Tegen 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP, 
DENK 

Stemverklaringen PvdA (tegen) 
 
Motie 15 Duizenden banen voor de Flevolanders (Forum voor Democratie) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 14: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SGP 
Tegen 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, GO, 
DENK 

Stemverklaringen PvdA (tegen) 
 
Motie 16 Reken energieopwekking door biomassa uit houtkap niet mee in de RES 

prestatie (Forum voor Democratie) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 18: Forum voor Democratie, PVV, SP, 50PLUS, PvdD, GO 
Tegen 22: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, DENK 

Stemverklaringen PvdA, D66 (tegen) 
 
Motie 17 Participatie voor iedereen (GroenLinks, PvdA, D66,CDA,ChristenUnie) 
Dictum Verzoeken het college 

● In het uitwerken van de (financiële) participatiemogelijkheden een breed 
pallet te onderzoeken, onder meer via de participatieladder en de 
participatiewaaier; 
● Op deze wijze te bevorderen dat toekomstige investeringen in duurzame 
energie kunnen terugvloeien in de samenleving; 
● Met regelmaat dagen/avonden te organiseren om buurten te informeren over 
deze mogelijkheden en burgers met instanties samen te brengen; 
● Deze kennis mee te nemen in het opstellen van de RES 1.0 en de volgende 
strategieën. 
En gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK 
Tegen 14: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, GO 

Stemverklaringen PvdA, DENK (voor) 
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Motie 18 Flevolandse Potentie (GroenLinks, ChristenUnie) 
Dictum Verzoeken het college naast de mogelijke hernieuwbare energie te 

onderzoeken, ook de potentiële energiebesparing in kaart te brengen 
en gaan over tot de orde van de dag. 

 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 22: VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, DENK 
Tegen 18: Forum voor Democratie, PVV, PvdA, 50PLUS, SGP, GO 

Stemverklaringen PvdA (tegen). D66, DENK (voor) 
 
Motie 19 RES bod Flevoland (50PLUS, FvD) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 16: Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SGP, GO, DENK 
Tegen 24: PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD 

Stemverklaringen PvdA (tegen). SGP, DENK (voor) 
 
Motie 20 Zon op Dak – Zon op Land (SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS, VVD, PVV) 
Dictum Spreken uit dat initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen die 

landschappelijk gezien een zelfde impact hebben voor de omgeving als “zon 
op land”, opgeteld moeten worden bij de te realiseren 500 hectare zon op 
land ondanks dat ze juridisch gezien misschien beschouwd moeten worden als 
“zon op dak” en gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 24: Forum voor Democratie, VVD, PVV, SP, 50PLUS, SGP, GO, DENK 
Tegen 16: GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, PvdD  

Stemverklaringen PvdA, D66 (tegen). DENK (voor) 
 
d. Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht  
 Agenderingsverzoek PVV 
Toezegging Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij zo snel mogelijk de Staten zal 

informeren zodra hij de uitgevraagde informatie aan Keolis heeft beoordeeld 
om zo te kunnen bepalen wat de onrechtmatigheden zijn bij de inschrijving 
van Keolis op de aanbesteding IJsselVecht en de situatie in kaart te brengen. 

 
Motie 21 Zorgen over mogelijke onrechtmatigheden aanbesteding IJssel-Vecht (Forum 

voor Democratie) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 9: FvD, GO, DENK 
Tegen 31: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, 
PvdD, SGP 

Stemverklaringen PvdA, PVV (tegen). Denk (voor) 
 
Motie 22 Tijdelijk stopzetten aanbesteding laadinfrastructuur Lelystad (Forum voor 

Democratie) 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 8: Forum voor Democratie, GO 
Tegen 32: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, 
PvdD, SGP, DENK 
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Stemverklaringen D66, PVV, PvdA (tegen) 
 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 
Motie 1  Onderbouwing werkgelegenheidscijfer opening Lelystad Airport - 

INGETROKKEN 
Toezegging  Gedeputeerde de Reus zegt toe om de onderbouwing van de schade van 1 jaar 

uitstel Lelystad Airport onder geheimhouding naar de Staten te brengen. 
Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij komende maand de geactualiseerde 
werkgelegenheidsrapportage (rapportage 2014 is reeds bij de Staten in bezit) 
naar de Staten zal sturen.  

 
Motie 2 Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 12: Forum voor Democratie, PVV,GO 
Tegen 28: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD, 
SGP, DENK 

Stemverklaringen CDA (tegen) 
 
Motie 3 Stop de verhuurdersheffing 
Dictum Verzoeken het college: 

• Bij het rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van deze 
verhuurdersheffing en andere heffingen die het investeringsvermogen van de 
corporaties belemmeren, Om sociale huurwoningen, met aandacht voor 
levensloopbestendig woningen, starterswoningen te bouwen; 
• Bij de minister te pleiten ervoor te zorgen dat het opheffen van deze 
belemmeringen en de middelen die in het investeringsfonds van de 
woningcorporaties terugvloeien, ook daadwerkelijk voor bouwen van sociale 
huurwoningen wordt gebruikt al dan niet via een apart investeringsfonds; 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 27: Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, 
50PLUS, D66, PvdD, SGP, GO, DENK 
Tegen 13: VVD, PVV, CDA 

Stemverklaringen PvdA, FvD, PvdD, GroenLinks (voor) 
 
Motie 4 Flevolands water over Flevolandse akkers 
Dictum Verzoeken het college: 

• Uit te spreken dat het bestuur een warm voorstander is van de overstap 
naar elektrische beregeningsinstallaties door land- en tuinbouwers;  
• Te onderzoeken op welke wijze er vanuit de provincie een versnelling 
teweeg gebracht kan worden om op grote schaal de Flevolandse akkers van 
deze innovatieve installatie te voorzien en hier op de volgende PS vergadering 
op terug te rapporteren. Te denken valt aan steunmaatregelen, versnelde 
vergunningsprocedures, samenwerking met het waterschap, POP projecten 
met akkerbouwers en samenwerking met financiers;  
en gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen  

Voor 23: FvD, PVV, GroenLinks, CDA (2), ChristenUnie, 50PLUS, SGP, GO 
Tegen 17: VVD, CDA (1), PvdA, SP, D66, PvdD, DENK  

Stemverklaringen PvdA (tegen) 
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Motie 5 Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij 
Dictum Verzoek het college: 

• Om samen met Provinciale Staten uit te spreken dat we als Provincie 
Flevoland de pulskorvisserij ondersteunen;  
• Om naar aanleiding van de conclusies van de Internationale Raad voor 
Onderzoek der Zee (ICES), namelijk dat elektrisch vissen met de pulskor veel 
minder schade aanricht dan de traditionele boomkor, contact op te nemen 
met de staatssecretaris of minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) om het belang te benadrukken van het zo snel mogelijk hervatten van 
de pilot en daarmee de belangen van onze Urker vissersvloot te behartigen, 
en om hierover terug te koppelen naar de Provinciale Staten;  
• Om in brede zin te starten met de lobby voor de herintroductie van de 
pulskorvisserij of de reeds gestarte lobby vanuit Flevoland krachtig te 
ondersteunen en intensiveren, zowel richting Den Haag als richting Brussel, 
waarbij actief dit rapport in Europa onder de aandacht wordt gebracht en 
erop wordt aangedrongen dat het meegenomen wordt in de evaluatie van het 
visserijbeleid en waarbij GS aangeeft welke extra lobby-activiteiten zullen 
worden aangewend;  
• Om m.b.v. het rapport er actief op aan te dringen dat de puls wordt 
opgenomen in de beschrijving van een duurzaam vistuig;  
en gaan over tot de orde van de dag. 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 31: Forum voor Democratie, VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, 
D66, SGP, GO, DENK 
Tegen 9: GroenLinks, PvdA, PvdD 

Stemverklaringen PvdA, GroenLinks, PvdD (tegen). CDA, SGP, Forum voor Democratie, VVD 
(voor) 

 
Motie 6 Coronafonds Flevoland 
Dictum Dragen het college op: 

1. Om een budget (Noodfonds Corona) van maximaal 4 miljoen euro vrij te 
maken t.b.v. urgente maatregelen in het corona dossier die complementair 
zijn aan de maatregelen vanuit het Rijk, Provincie en Gemeenten;  
2. Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserve;  
3. Het college te mandateren om corona gerelateerde maatregelen te 
nemen die en/of: 
• urgent en direct noodzakelijk zijn;  
• direct cofinanciering genereren;  
• een multiplier effect hebben;  
4. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de voorgenomen 
corona gerelateerde maatregelen;  
5. Bij de najaarsnota verantwoording af te leggen over de eventuele 
uitgaven uit het budget dat onder 1 is genoemd en dit te betrekken bij de 
toegezegde middellange en lange termijn aanpak; 
en gaan over tot de orde van de dag. 

 

Aantal aanwezig 40 
Besluit Aangenomen 

Voor 23: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP (1), D66, SGP, DENK 
Tegen 17: Forum voor Democratie, PVV, SP (1), 50PLUS, PvdD, GO  

Stemverklaringen PvdA, SGP (voor). 50PLUS, Forum voor Democratie, PVV (tegen) 
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Motie 7 Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria 
Besluit INGETROKKEN 

Tekst gewijzigd en opnieuw ingediend als motie 23  
 
Motie 23 Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria 
Aantal aanwezig 40 
Besluit Verworpen 

Voor 20: GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK 
Tegen 20: Forum voor Democratie, VVD, PVV, 50PLUS, GO  

Stemverklaringen GroenLinks, CDA, SGP, PvdD (voor). Forum voor Democratie, VVD, PVV 
(tegen). 

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.59 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 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 over deze vergadering raadplegen via: 
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/27-mei/15:30 
 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/27-mei/15:30
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