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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 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 (na 
agendapunt 4. Benoemingen) 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 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 
de heer C.A. Jansen (PVV), M. Gortworst (FvD) 

 Opening 
 De voorzitter opent de eerste vergadering van PS in 2020 om 15.30 uur. 

Hij heet een ieder welkom en in het bijzonder de heer J.M.Keuter, aankomend 
Statenlid, en zijn familie. 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.A. Jansen (PVV) (debat in de 
Tweede Kamer) en de heer M. Gortworst (FvD). Van eerstgenoemde zal op een 
later moment afscheid worden genomen. 

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Gedeputeerde De Reus zal bij mededelingen de opheffing van de 
geheimhouding van de mededeling verbreding Hogering Almere aan de orde 
stellen alsmede de vervolgmededeling hierover. 
Voorzitter: in dit verband kondig ik een notitie geheimhouding van de griffie 
aan over de gewenste procedures. 
 
Vragenhalfuurtje 
Bij agendapunt 5 het vragenhalfuurtje komen een 5 tal onderwerpen aan de 
orde. Het betreft de volgende fracties: 
VVD: Schone Lucht Akkoord 
FvD: berichtgeving RTL over onzekerheid verhuizing marinierskazerne 
50PLUS: Financiering aanleg parkeerterrein Voortuin Almere Poort 
ChristenUnie: Landschapskunstwerk Riff te Dronten 
50PLUS: Vergunningen voor zonnepark Solarfields 
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Voorzitter: In het seniorenconvent zal de griffie op verzoek van de voorzitter 
het onderwerp laten agenderen over wanneer we mondelinge vragen in 
Provinciale Staten stellen en wanneer we die in de commissie aan de orde 
stellen. De voorzitter wil daar spelregels over afspreken. 
 
Benoemingen 
Voor de toelating van de heer Keuter als Statenlid en de benoeming van de 2 
kandidaat-leden van de werkgeverscommissie wordt door de voorzitter 
voorgesteld bij acclamatie te doen. Hiermee wordt ingestemd. 
 
Hamerstukken 
Op deze agenda staan 2 hamerstukken. Daarin komt geen wijziging. Er is 
ruimte voor stemverklaringen  
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
VVD – Lelystad Airport  
PvdD - Exit strategie Lelystad Airport 
Besloten wordt de moties in samenhang met elkaar te bespreken. 

Besluit Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 
 

 Mededelingen 
 Geheimhouding opheffen  

Gedeputeerde De Reus vraagt om het opheffen van de geheimhouding van de 
mededeling verbreding Hogering Almere alsmede die op de vervolgmededeling 
Verbreding Hogering Almere. Reden: Het contract inzake Hogering is gesloten 
en de onderhandelingen met het aannemersbedrijf zijn afgesloten met een 
kleine wijziging in het programma van eisen en daarom kan de geheimhouding 
op een tweetal mededelingen daarover worden opgeheven.  

Besluit De geheimhouding op de mededeling Verbreding Hogering Almere en die op de 
vervolgmededeling Verbreding Hogering Almere wordt opgeheven. 

 
 Benoemingen in Provinciale Staten op 29 januari 2020 

Ontwerpbesluit 
voordracht 

1. De heer J.M. Keuter (PVV) toe te laten als vertegenwoordiger in 
Provinciale Staten in de vacature C.A. Jansen (PVV) en als lid van de 
Statencommissies die per 18 december 2019 zijn ingesteld; 
2. De volgende leden te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie 
griffier: de heer G.J.C. Ransijn en mevrouw C.J. Schotman;  

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om de heer J.M. 
Keuter als Statenlid te benoemen. 

Besluiten Aangenomen bij acclamatie. Hierop legt de heer J.M. Keuter de eed af. 
 

 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp VVD stelt vragen over het Schone Lucht Akkoord 

 
Beantwoording Gedeputeerde Smelik beantwoordt de gestelde vragen. 
Toezegging De gedeputeerde zegt een beeldvormende sessie toe in het tweede kwartaal 

2020 voor PS in verband met de uitvoering en de concrete projecten en de 
samenhang met andere afspraken in diverse akkoorden.  

 
Onderwerp FvD stelt vragen over de marinierskazerne en de verhuizing 
Beantwoording De heer De Reus beantwoordt de vragen in het licht van de eerder aangenomen 

motie door PS. 
Toezegging -- 
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Onderwerp 50PLUS stelt vragen over de aanleg van een groot parkeerterrein voor grote 
evenementen (Almere Poort) als de Floriade en met name de financiering uit 
het Fonds Verstedelijking Almere (FVA), in het bijzonder de Floriade. 

Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman beantwoordt de gestelde vragen.  
Toezegging De gedeputeerde zal navraag doen bij de gemeente Almere naar de 

communicatie hierover tijdens de politieke markt en PS verslag doen. Dit 
parkeerterrein is primair ten gunste van de kustzone Almere Poort en zo komt 
de financiering uit het FVA. 

 
Onderwerp ChristenUnie stelt vragen over Landschapskunstwerk en de stand van zaken van 

te treffen maatregelen i.v.m. de toegankelijkheid. 
Beantwoording Gedeputeerde Rijsberman: veiligheid is onderdeel van het functioneel 

ontwerp. Niet voorzien is het huidig gebruik van het kunstwerk. Sinds oktober 
wordt gewerkt aan een werkbare oplossing. Het advies van de 
veiligheidsdeskundige wordt nu besproken met de kunstenaar. Een planning is 
nog onbekend. De gemeente is afhankelijk  

Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat er een mededeling komt met de uitkomst van 
het overleg tussen veiligheidsdeskundige en kunstenaar. 

 
Onderwerp 50PLUS stelt vragen over Solarfields een zonnepark van 30 ha en de 

vergunningverlening.  
Beantwoording Gedeputeerde Fackeldey: er was geen ontheffing of vergunning nodig vanwege 

dubbel ruimtegebruik. De functie van de ondergrond blijft namelijk 
parkeerterrein. 

Toezegging Gedeputeerde zegt toe dat het zonnepark-project zal terug te vinden zijn als 
zelfstandig project in de op te stellen RES. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 29 januari 2020 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 18 december 2019 en van de Integrale ad hoc Commissies 
van 4 en 11 december 2019 

Besluiten Conform 
 

 Hamerstukken 
a. 1e begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept-eerste begrotingswijziging 2020 van 

de Randstedelijke Rekenkamer 
2. Geen zienswijze op de concept-eerste begrotingswijziging 2020 van de 

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

bijgevoegde brief over het onder 2 genomen besluit te informeren. 
Besluit Conform 
 
b. Vaststelling Erfgoedprogramma Flevoland 
Dictum 1. Kennis te nemen van de antwoordnota ontwerp Erfgoedprogramma 

Flevoland. 
2. Het Erfgoedprogramma Flevoland vast te stellen. 
3. Het Erfgoedprogramma Flevoland te verwerken in het 

Omgevingsprogramma Flevoland, bij de eerstvolgende wijziging van dit 
omgevingsprogramma. 

4. De (betreffende delen van) beleidsnota’s die door het 
Erfgoedprogramma Flevoland worden vervangen in te trekken.  

Besluit Conform 
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 Bespreekstukken 

a. Wijziging verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en 
Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 

Dictum I De verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer als volgt te 
wijzigen: 

1. De volgorde van de artikelen 2 (Taakstelling) en 3 (Samenstelling 
en benoeming) wordt gewijzigd in de artikelen 2 (Samenstelling en 
benoeming) en 3 (Taakstelling) onder gelijktijdige hernoeming van 
artikel 3 in Taken; 

2. In artikel 2, tweede lid wordt de zin “,met dien verstande dat elke 
deelnemer een lid van buiten de kring kan aanwijzen” geschrapt; 

3. Aan het eind van artikel 3, tweede lid, wordt een zin toegevoegd 
luidend als volgt: “Bij de uitoefening van de adviestaak bewaakt de 
programmaraad een evenwichtige verdeling van het 
onderzoeksprogramma over de vier provincies.”; 

4. Aan artikel 3 derde lid, wordt in de eerste zin na het woord 
Programmaraad een passage toegevoegd luidend als volgt: “,die 
elk één van de deelnemende provincies vertegenwoordigen,”; 

5. Artikel 3, zesde lid, wordt geschrapt; 
6. In artikel 4, derde lid, wordt in de eerste zin het woord “niet” 

geschrapt; 
7. In artikel 4, derde lid wordt in de eerste zin de punt vervangen 

door een komma gevolgd door een passage luidend als volgt: 
“tenzij er zwaarwegende redenen zijn om in beslotenheid te 
vergaderen en/of documenten vertrouwelijk te behandelen.”; 

8. In artikel 4, derde lid, wordt in de tweede zin het woord “wel” 
geschrapt; 

9. Aan artikel 4, zesde lid, wordt na de eerste zin een zin toegevoegd 
luidend als volgt: “Ook is vereist dat elke provincie 
vertegenwoordigd is.”; 

10. In artikel 4, zesde lid, komt de laatste zin als volgt te luiden: “Is 
dit aantal niet aanwezig en/of is niet elke provincie 
vertegenwoordigd, dan schrijft de voorzitter terstond een tweede 
vergadering uit, welke niet later gehouden mag worden dan drie 
weken na de eerste vergadering; 

11. Artikel 4, achtste lid, wordt vervangen door een nieuw lid luidend 
als volgt: “De Programmaraad streeft naar consensus bij het 
uitbrengen van haar adviezen met betrekking tot het integrale 
jaarlijkse onderzoeksprogramma. Indien nodig brengt ze haar 
adviezen met een meerderheid van stemmen uit, waarbij ieder lid 
een stem heeft. Over provincie specifieke onderzoeken geven de 
leden van de desbetreffende provincie advies.”; 

12. In artikel 4, negende lid, komt na het woord “verslaglegging” een 
punt. De passage “en legt deze vast in een huishoudelijk 
reglement” wordt geschrapt.; 

13. Artikel 4, elfde lid, wordt geschrapt.; 
14. Artikel 5, Vacatiegelden en reiskosten, wordt geschrapt.; 
15. De artikelen 6 Evaluatie, 7 Wijziging en 8 Citeertitel worden 

hernummerd naar de artikelen 5 Evaluatie, 6 Wijziging en 7 
Citeertitel. 

II De Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt te 
wijzigen: 

16. In artikel 14, tweede lid, wordt de tweede zin geschrapt en 
vervangen door een passage die luidt als volgt: “ ,welke gelijkelijk 
over deelnemers verdeeld zijn.”; 
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17. Artikel 14, derde lid, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
“De leden van de Programmaraad zijn afkomstig uit de leden van 
Provinciale Staten.”; 

18. Aan artikel 15 derde lid, wordt in de eerste zin na het woord 
Programmaraad een passage toegevoegd luidend als volgt: “,die 
elk één van de deelnemende provincies vertegenwoordigen,”; 

19. Aan artikel 8 wordt een titel toegevoegd en komt te luiden als 
volgt: “Taakverdeling bestuur”; 

20. In artikel 16, derde lid, wordt “zes weken” vervangen door “acht 
weken”. 

Besluit Het Statenvoorstel wordt met algehele stemmen aangenomen (40 voor – 0 
tegen) 

 
Motie 3 50PLUS, PvdA, FvD, PVV - Monitoring opvolging aanbevelingen RRK 
Dictum Spreken uit: Om aan elke Statenvoordracht waarmee over de aanbevelingen 

van de Rekenkamer besloten wordt, een beslispunt toe te voegen dat 
Gedeputeerde Staten opdraagt om Provinciale Staten na een jaar separaat te 
rapporteren over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten m.b.t. de 
aanbevelingen. De griffie bewaakt hierbij de termijn via de Lange Termijn 
Agenda (LTA) van de Statencommissies. 

Stemverklaring  
Aanwezig 40 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey: Separaat gaan we bij de uitvoering uw wens 

uitleggen als dit onder te brengen in de P en C cyclus bijvoorbeeld de 
Jaarrekening of elders. 

Besluit Aangenomen 
Voor 34: FvD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, 
PvdD, SGP, GO, DENK 
Tegen 6: VVD 

 
b. Rekenkamerrapport Bouwen aan Regie, onderzoek naar de provinciale rol 

op het gebied van wonen 
Dictum 1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport “Bouwen aan Regie, 

onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen”; 
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde 

Staten; 
3. In te stemmen met de volgende aanbevelingen en aan 

Gedeputeerde Staten te vragen uitvoering te geven aan deze 
aanbevelingen: 

4. Breng de ambities en de inzet van de provincie op het gebied van 
wonen meer op één lijn: 

5. Maak in het beleid de provinciale rol op het gebied van wonen 
duidelijker en maak ook inzichtelijk welke instrumenten de 
provincie inzet: 

6. Verbeter de afstemming tussen de provincie en gemeenten: 
a. Breng in de communicatie met de gemeenten het provinciale 
beleid meer onder de aandacht: 
b. Bespreek structureel met alle gemeenten typische 
woononderwerpen zoals woningbouwprogramma’s, samenstelling 
van de voorraad, wachtlijsten en sturen op doelgroepen: 
c. Bespreek veelvuldig de (voorgenomen) invullingen van de pijlen 
die op de kaart Stedelijk gebied zijn aangegeven. De kaart 
Stedelijk gebied laat bewust ruimte voor maatwerk, dit vraagt om 
een goede en vroegtijdige afstemming met gemeenten: 
d. Ga bij de Flevolandse gemeenten na of een periodiek regionaal 
overleg op het gebied van wonen wenselijk is. 
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7.   Ga na welke lessen geleerd kunnen worden van andere provincies. 
Het eigen instrumentarium kan worden uitgebreid met instrumenten 
die in andere provincies goed werken: 
8.   Organiseer een sessie met PS waarin afspraken gemaakt worden 
over de informatievoorziening op het gebied van wonen. 

Toezegging -- 
 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen 
Voor 36: FvD, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, 
D66, PvdD, SGP, GO, DENK 
Tegen 4: PVV 

Toezegging Het onderwerp wonen/woonagenda wordt geagendeerd in een komende 
commissievergadering. 

 
Motie 4 50PLUS Regulering woningmarkt sociale- en middenhuur t.b.v.     
Dictum  Verzoeken het college: 

1. Met alle Flevolandse gemeenten in gesprek te gaan om via de 
mogelijkheden die de wet biedt, de bereidheid te onderzoeken om via 
een aanpassing van de huisvestingsverordening de sociale- en 
middenhuurwoningen te reguleren en met voorrang toe te wijzen aan 
inwoners van Flevoland en/of mensen met een economische binding. 
Dit als tijdelijke maatregel totdat de woningmarkt in de provincie zich 
heeft genormaliseerd: 
2. Te onderzoeken of een dergelijke regulering ook mogelijk is bij 
betaalbare koopwoningen tot een maximale waarde van de NHG. 

Aantal 
aanwezig 

40 

Stemverklaring SGP (tegen) 
PVV (tegen motie en Statenvoorstel) 
ChristenUnie (tegen) 
VVD (tegen) 
CDA (tegen) 
D66 (tegen) 
FvD (tegen) 

Besluit Ingetrokken 
 

  Motie(s) vreemd aan de orde van de dag van VVD, PvdA, CDA, DENK, FvD 
Motie  1 Lelystad Airport 
Dictum Dragen het college op: om met kracht alles wat binnen haar mogelijkheden ligt 

zich in te zetten voor een opening in 2020 van Lelystad Airport voor 
vakantieverkeer, waarbij naast de economische noodzaak voor Flevoland ook 
nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de duurzaamheidsargumenten. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaring GroenLinks (tegen) 

PVV (voor) 
CU (voor) 
GL (tegen) 
PvdA (voor) 
50PLUS (tegen) 
FvD (voor) 

Besluit Aangenomen 
Voor 30: FvD, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, GO, DENK 
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Tegen 10: GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdD 
 
Motie  2 Exit strategie Lelystad Airport van PvdD 
Dictum Dragen het college op: 

- Direct te stoppen met verdere investeringen in en ten behoeve van 
Lelystad Airport – Een exit strategie op te stellen gebaseerd op het 
niet open gaan van Lelystad Airport 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 40 
Stemverklaring GroenLinks (tegen) 

PVV (tegen) 
CU (tegen) 
GL (tegen) 
PvdA (tegen) 
50PLUS (tegen) 
FvD (tegen) 

Besluit Verworpen 
Voor 2: PvdD 
Tegen 38: FvD, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, 
D66, SGP, GO, DENK 

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 18.04 uur.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 februari 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: http://stateninformatie.flevoland.nl 
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