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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 april 2020

Aanwezig:
Voorzitter: De heer L.
Statengriffier: De heer

Verbeek (CdK)
P.C. 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 C.A. Jansen,
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. BogaardsSimonse, 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.
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 van den Berg (GO)
Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.40 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Van den Berg.

Vaststellen agenda
Er wordt een eindtijd van 23.00 uur afgesproken.
Reglement van Orde
Zodra het RvO digitaal vergaderen is vastgesteld, wordt vanaf mei tot zolang
als nodig met de aanvullende afspraken in het Reglement van Orde digitaal
vergaderen gewerkt. Vandaag vergt dit nog enige souplesse van ons allen.
Vragenhalfuurtje
Bij agendapunt 5 komt het verzoek van GroenLinks om mondelinge vragen te
stellen over de Cultuursector aan de orde.
Benoemingen
De fractie van 50Plus verzoekt om de benoeming van hun burgerlid na de
zomer te laten plaatsvinden. Dit agendapunt is daarom van de oorspronkelijke
agenda afgevoerd.
Hamerstukken
Gedeputeerde de Reus verzoekt om het Statenvoorstel “Verruiming
bestedingsdoel Stimuleringsbudget IJssel-Vecht ter dekking van lasten
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samenhangend met deelname aan pilot waterstofbus Q-liner” (hamerstuk 8e)
af te voeren.
Statenvoorstel (hamerstuk 8b) “instellen vertrouwenscommissie en verordening
op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning van
Flevoland is met een gewijzigd tijdspad (als gevolg van de corona-crisis)
aangepast.
VVD stelt voor om agendapunt 9h “Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Randstedelijke Rekenkamer” als hamerstuk te behandelen. De fractie geeft
aan hierbij wel een stemverklaring af te willen geven.
Moties vreemd
SGP/ChristenUnie/PVV/50PLUS/SP - Tong van Lucifer
Forum voor Democratie - Onderbouwen werkgelegenheidscijfers opening
Lelystad Airport
Forum voor Democratie - Windturbines zijn niet in het belang van de
Flevolanders
GroenLinks & CDA - Tong van Lucifer
De voorzitter stelt voor de moties vreemd over de Tong van Lucifer in een
gezamenlijke termijn te bespreken.
Toevoeging aan de agenda
11. Stemming over de bespreekstukken, inclusief moties, amendementen en
moties vreemd te laten verlopen in één grote stemronde aan het einde van
deze vergadering.
Besluit

Met aanvullingen vastgesteld

Afspraken werkwijze digitaal vergaderen commissies en Provinciale Staten
Dictum
1. Het Reglement van Orde Digitaal Vergaderen vast te stellen
Besluit

Bij acclamatie aangenomen waarbij de tekstvoorstellen van het amendement
A (PvdD) en het amendement B (Forum voor Democratie) over artikel 5 in het
Reglement van Orde Digitaal Vergaderen RVO worden verwerkt. Dit wordt dan
de basis van handelen in het vervolg.

Toezegging
Mededelingen
Besluit

Geen mededelingen
-

Vragenhalfuurtje
Onderwerp
GroenLinks – Cultuursector
Beantwoording
Gedeputeerde Rijsberman
Toezegging
Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 25 maart 2020 en 22 april 2020
Besluit
Conform
Vaststellen besluitenlijst van 26 februari 2020
Besluit
Conform
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Hamerstukken
a.
Afdoening lijst moties
Dictum
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de
nummers: I11, I20, E17 en E18 als afgedaan te beschouwen en van de lijst van
moties af te voeren.
Besluit
Conform
b.
Dictum

Instellen vertrouwenscommissie en verordening op de vertrouwenscommissie
herbenoeming commissaris van de Koning provincie Flevoland 202
1. Vast te stellen de Verordening op de Vertrouwenscommissie Flevoland
2020;
2. In te stellen een vertrouwenscommissie belast met de herbenoeming
van de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland;
3. De vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen en uit haar midden
de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter te laten bepalen:
H. Ismaili Alaoui (GroenLinks), A.M. Khedoe (DENK), H.R. BogaardsSimonse (CDA), F.A. Achtien (VVD) en J.N. Simonse (SGP);
4. Als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen,
gedeputeerde J. de Reus;
5. De “Profielschets commissaris van de Koning” zoals vastgesteld in de
Provinciale Staten vergadering van 21 mei 2008 het toetsingskader te
laten vormen waaraan de vertrouwenscommissie het functioneren van
de commissaris toetst;
6. De vertrouwenscommissie te mandateren eventuele gewijzigde eisen,
naast de geldende profielschets, vast te stellen;
7. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door middel
van bijgevoegde brief met kenmerk 2575702 te informeren over de
besluiten onder 1 tot en met 6.

Besluit

Conform
De stemming over de personen in de vertrouwenscommissie wordt per
stembrief gedaan.

c.
Dictum

Gunningsbesluit accountantsdiensten 2020-2023
1. Ernst & Young Accountants LLP (hierna “EY”), statutair gevestigd te
Rotterdam, met ingang van 1 mei 2020, onder voorbehoud van
zorgvuldige afronding van de gunningsprocedure, aan te wijzen als
accountant van de provincie Flevoland, zoals bedoeld in artikel 217 van
de Provinciewet, uitgaande van een contract voor de wettelijk
verplichte accountantscontrole voor de boekjaren 2020 tot en met
2023, met een verlengingsoptie voor nog eens twee keer één jaar;
2. De inschrijvers op de hoogte te stellen van dit door Provinciale Staten
genomen besluit;
3. De bijgevoegde gunnings- en afwijzingsbrieven door de Commissaris
van de Koning in de functie van voorzitter van Provinciale Staten te
laten ondertekenen.
Conform

Besluit
d.
Dictum

Voorstel voor het autoriseren van investeringskredieten duurzaam
hoogwaardig openbaar vervoer luchthaven – Airport Express
1. Een investeringskrediet en bijbehorende reservemutatie ter hoogte van
een geraamd bedrag van € 400.000 voor de aanschaf van
laadinfrastructuur openbaar vervoer Airport Express te autoriseren;
2. Een investeringskrediet en bijbehorende reservemutatie ter hoogte van
een geraamd bedrag van € 75.000 voor de aanschaf van drie
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Besluit
Stemverklaring
e.(ingetrokken)
Dictum

Besluit
f.
Dictum

Besluit
Stemverklaring
9h.Dictum

Dynamische Reisinformatie Systeem-displays Airport Express te
autoriseren;
3. Gedeputeerde Staten te mandateren ter dekking van de uit de
investeringen voortvloeiende kapitaallasten de onder beslispunt 1 en 2
genoemde reservemutaties door te voeren.
Conform
PvdD (tegen)
Verruiming bestedingsdoel Stimuleringsbudget IJssel-Vecht ter dekking van
lasten samenhangend met deelname aan pilot waterstofbus Qliner 315
1. Het bestedingsdoel van het stimuleringsbudget van € 1,0 miljoen voor
verduurzaming openbaar vervoer IJssel-Vecht iets te verruimen naar
“verduurzaming openbaar vervoer Flevoland”, zodat ook de lasten
samenhangend met verduurzamingsmaatregelen in andere concessies
van het openbaar vervoer in Flevoland (al dan niet gedeeltelijk) hieruit
kunnen worden gedekt;
2. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om
samen met Provincie Fryslân, OV-bureau Groningen-Drenthe en Arriva
te gaan deelnemen aan een pilot van twee jaar, waarbij een tot
waterstofbus om te bouwen touringcar wordt ingezet op Qliner 315
Groningen – Emmeloord en waarbij Provincie Flevoland 1/3e deel van
de lasten voor de ombouw van de touringcar draagt (zijnde maximaal €
337.000), te dekken vanuit het stimuleringsbudget verduurzaming
openbaar vervoer Flevoland.
Bij vaststelling van de agenda is het voorstel van de agenda gehaald.
De reden hiervoor is het terugtrekken van de Provincie Friesland.
Mandatering GS in kader planologische procedure Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland
1. om Gedeputeerde Staten te mandateren:
a. de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) behorende bij het
Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland vast
te stellen en vrij te geven voor inspraak;
b. naar aanleiding van de eventuele inspraakreactie de
antwoordnota vast te stellen
2. om Gedeputeerde Staten te mandateren het milieueffectrapport
behorende bij het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
Conform
PVV (voor)
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
1. De Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt
te wijzigen:
Een nieuw artikel 25a Hardheidsclausule aan de Gemeenschappelijk
Regeling Randstedelijke Rekenkamer toe te voegen, luidende als
volgt: De vier deelnemers kunnen gezamenlijk besluiten in
voorkomende gevallen af te wijken van de in deze
gemeenschappelijke regeling opgenomen bepalingen, tenzij wetof regelgeving zich daartegen verzet;
2. Met in achtneming van artikel 25a van de Gemeenschappelijke Regeling
Randstedelijke Rekenkamer af te wijken van artikel 4, lid 5 van de
Gemeenschappelijk Regeling Randstedelijke Rekenkamer om zo een
eventuele tweede herbenoeming van het lid/directeur mogelijk te
maken;

Besluitenlijst PS
Bladnummer

5

Besluit
Stemverklaring

3. In de periode van 2021-2022 een onderzoek uit te laten voeren over de
voor- en nadelen tussen het lid/directeursmodel en het collegemodel;
4. De heer N. Beenen te benoemen als lid van de adviescommissie ten
behoeve van de herbenoeming voor lid/directeur Randstedelijke
Rekenkamer.
Conform
VVD (tegen)

Bespreekstukken
a.
Continuering MKB-Doorstartfonds
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij de continuering van het MKB
Dictum
Doorstartfonds waarbij een kredietfaciliteit van maximaal € 650.000
beschikbaar zal worden gesteld voor de periode tot 1 juni 2030;
2. Binnen het daartoe gevormde oormerk in de Brede
Bestemmingsreserve de risicoreservering samenhangend met het MKB
Doorstartfonds te verlagen van € 477.030 naar € 162.500 ten gunste
van het ongeoormerkt deel binnen de Brede Bestemmingsreserve;
3. De naar aanleiding van voornoemde verlaging in de Brede
Bestemmingsreserve ten gunste van het ongeoormerkt deel
vrijvallende middelen ter hoogte van € 200.000 te doteren aan de
bestemmingsreserve Economisch programma (oormerk Financiering en
support) ter dekking van een te verwachten verstrekking van
exploitatiesubsidie gedurende de periode 2020-2023 aan stichting
MKBDoorgaan.nl;
4. De met beslispunt 3 samenhangende 1ste wijziging van de
Programmabegroting 2020 vast te stellen.
Toezegging
Amendement C
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

Motie 1
Dictum
Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaring

50PLUS, Forum voor Democratie - Bestaande kredietfaciliteit continueren
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij de continuering van het MKB
Doorstartfonds waarbij de bestaande kredietfaciliteit gehandhaafd blijven tot
eind 2023;
2. t/m 4. te laten vervallen
39
Verworpen
Voor 17: Forum voor Democratie, PVV, SP, 50PLUS, PvdD, SGP
Tegen 22: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, DENK
40
Aangenomen
Voor 25: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie., D66,PvdD, SGP, DENK
Tegen 15: Forum voor Democratie, PVV, SP, 50PLUS
50PLUS, Forum voor Democratie (tegen), PvdA (voor)
50PLUS, SP - Continuering MKB Doorstart
Dragen het college op om een maximum bedrag van 200.000 euro te zoeken
binnen de begroting om zodoende tegemoet te kunnen komen aan de
financiële behoefte van MKBDoorgaan.nl
40
Verworpen
Voor 11: PVV, SP, 50PLUS, PvdD, SGP
Tegen 29: Forum voor Democratie, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie,
D66, DENK
D66 (tegen)
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b.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
Motie 2
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
c.
Dictum
Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
d.
Dictum

Toezegging

Gelegenheid om gehoord te worden over een partiële herziening van het
Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde
1. De minister te informeren dat Provinciale Staten geen bezwaren
hebben tegen de voorgenomen wijziging van het Rijksinpassingsplan
(RIP) Windpark Zeewolde ten behoeve van betere afstemming tussen
woningbouw en windenergie in Oosterwold.
40
Aangenomen
Voor 33: PVV, SP, 50PLUS, PvdD, SGP, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA,
ChristenUnie, D66, DENK
Tegen 7: Forum voor Democratie
VVD, GroenLinks (voor)
Forum voor Democratie - Flevolanders beter informeren over de gevolgen van
het afschaffen van de stilstandvoorziening van wind
Verzoeken het college om de bewoners van de nieuwe adressen in
Oosterwold, zodra dat kan, op een laagdrempelige en heldere manier te
informeren over de gevolgen van het afschaffen van de stilstand voorziening
van windpark Zeewolde.
40
Verworpen
Voor 9: Forum voor Democratie, PVV (1), DENK
Tegen 31: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, PVV (3), D66, SP,
50PLUS, PvdD, SGP
VVD, GroenLinks (tegen)
MRA-verantwoording 2019 en begroting op hoofdlijnen 2021
1.1. de Verantwoording over 2019;
1.2. de Globale begroting 2021;
1.3. verzending van bijgaande brief aan de voorzitter van de MRA.
40
Aangenomen
Voor 27: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP,
DENK
Tegen 13: Forum voor Democratie, PVV, PvdD
PVV (tegen)
Voorstel autoriseren investeringskrediet aanleg laadinfrastructuur busstation
Lelystad
1. Een investeringskrediet en bijbehorende reservemutatie ter hoogte
van een geraamd bedrag van € 500.000 voor de aanschaf van
laadinfrastructuur voor openbaar vervoer op busstation Lelystad te
autoriseren;
2. Gedeputeerde Staten te mandateren ter dekking van de uit de
investering voortvloeiende kapitaallasten de onder beslispunt 1
genoemde reservemutatie door te voeren.
Gedeputeerde zegt toe bij de uitwerking van de concessie met Keolis in
gesprek te gaan (hij kan ze niet dwingen) om zoveel mogelijk groene stroom
(zonder biomassacentrale) te gebruiken (Forum voor Democratie)
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Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
Motie 3
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
e.
Dictum

Toezegging
Amendement D
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen

40
Aangenomen
Voor 33: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66,
PvdD, SGP, DENK
Tegen 7: Forum voor Democratie
Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren - Geen elektriciteit uit
houtgestookte Biomassa voor Laadinfrastructuur busstation Lelystad
Verzoeken het college om in de opdracht namens de Provincie Flevoland voor
de uitvoering voor de realisatie van de laadinfrastructuur de voorwaarde op
te nemen dat de elektriciteit niet afkomstig mag zijn uit houtgestookte
biomassacentrales
40
Verworpen
Voor 16: Forum voor Democratie, PVV (3), SP, 50PLUS, PvdD
Tegen 24: VVD, PVV (1), GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP,
DENK
VVD, D66 (tegen), 50PLUS (voor)
Nota programma stikstof
1. Een bedrag van € 1.655.000 beschikbaar te stellen voor de
bemensing van de programmaorganisatie stikstof en voor de
gebiedsgerichte aanpak stikstof in 2020;
2. Dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
3. De 2e begrotingswijziging vast te stellen;
4. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 de bedragen
terug te storten in de algemene reserve om de weerstandsratio weer
op het overeengekomen niveau te brengen.
Forum voor Democratie - Uitlenen personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland
ten behoeve van het ondersteunen van ondernemers
1. Een bedrag van € 1.655.000 beschikbaar te stellen voor het uitlenen van
personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) ten behoeve van het
ondersteunen van ondernemers bij de aanvraag van financiële steun in het
kader van de Noodwet Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS);
40
Verworpen:
Voor 12: Forum voor Democratie, PVV, DENK
Tegen 28: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD,
SGP
40
Aangenomen
Voor 27: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP,
DENK
Tegen 13: Forum voor Democratie, PVV, PvdD
Partij voor de Dieren (tegen)
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Motie 4
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring
Motie 5
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaring
f.
Dictum

VVD, PvdA, CDA - Pilots stikstof vermindering in landbouw
Dragen het college op
- Ideeën, pilots- en innovatieve voorstellen bij de sectoren op te halen via de
gebiedsgerichte aanpak.
- Deze voorstellen moeten leiden tot concrete gebiedsplannen gericht op:
--het genereren van stikstofruimte vanuit generieke en specifieke bronnen
--versnellen natuurherstel in relatie tot Natura2000 doelen
--werk met werk maken.
- Middels de gebiedstafels de gebiedsgerichte plannen voor Flevoland te
concretiseren en in september voor te leggen aan PS.
- een Proeftuin Stikstofdepositie plan Flevoland´ op te stellen en deze aan de
minister van LNV voor te leggen.
- bij de minister van LNV blijven aandringen dat het instrumentarium
(regelgeving en middelen) dat nodig is zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. afstemming en koppelkansen te zoeken met aanpalende beleidsplannen,
waaronder ‘Landbouw meerdere smaken’, het biodiversiteitsplan en de
bosvisie.
- de effecten en de realisatie van de plannen ter verantwoording aan PS voor
te leggen.
40
Verworpen
Voor 19: VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, DENK
Tegen 21: Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdD
GroenLinks (tegen), 50PLUS (tegen)
CDA, ChristenUnie - Verdeling stikstofgelden
Dragen het college:
- Op bij het kabinet tot het uiterste te gaan zodat Flevoland voldoende
middelen krijgt voor de provinciale ontwikkelingsruimte, waarmee de
stikstofproblemen in naburige natuurgebieden als de Weerribben,
Naardermeer en Veluwe aangepakt kunnen worden;
- Deze aanpak vorm te geven in samenspraak met de provincies waarin deze
natuurgebieden liggen;
- De uitkomst hiervan te delen met Provinciale Staten. en gaan over tot de
orde van de dag.
40
Aangenomen
Voor 24: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, DENK
Tegen 16: Forum voor Democratie, PVV, SP, PvdD, SGP
50PLUS (tegen), GroenLinks (voor)
Verantwoording fractievergoedingen 2019
1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2019 vast te
stellen
2. Voor de fracties zoals genoemd onder a t/m n, de in het jaarverslag
2019 genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot
terugvordering over te gaan en toe te voegen aan de Algemene
Reserve
a. Forum voor Democratie
€ 15.391,24
b. VVD
€
0,00
c. PVV
€ 19.477,15
d. GroenLinks
€
980,35
e. CDA
€ 12.957,44
f. PvdA
€ 7.923,16
g. ChristenUnie
€ 3.189,18
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Toezegging

Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
g.
Dictum

h. SP
€ 21.868,55
i. 50PLUS
€ 15.927,32
j. D66
€ 8.999,92
k. PvdD
€
59,29
l. SGP
€ 3.851,77
m. GO
€
97,28
n. DENK
€ 4.396,22
De commissaris zegt toe in een commissie de (rechtmatigheids)controle op de
fractievergoedingen, bijvoorbeeld m.b.v. een aparte opdracht aan de
accountant, te agenderen.
40
Aangenomen
Voor 33: VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66,
PvdD, SGP, DENK
Tegen 7: Forum voor Democratie
Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland
1. De Omgevingsverordening provincie Flevoland inclusief bijlagen in
ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.
2. Het Delegatiebesluit voor vaststelling van delen van de
Omgevingsverordening provincie Flevoland in ontwerp vast te stellen
en ter inzage te leggen.

Toezegging
Amendement E
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

Stemverklaringen

Forum voor Democratie – Concretiseren datum van ter inzagelegging,
Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland
1. De omgevingsverordening provincie Flevoland inclusief bijlagen in ontwerp
vast te stellen en ter inzage te leggen, na augustus 2020 of eerder indien de
datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet bekend is en dit vereist.
2. Het delegatiebesluit voor vaststelling van delen van de
Omgevingsverordening provincie Flevoland in ontwerp vast te stellen en ter
inzage te leggen na augustus 2020 of eerder indien de datum van
inwerkingtreding van de Omgevingswet bekend is en dit vereist.
40
Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, PVV, DENK
Tegen 28: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, PvdD,
SGP
D66 (tegen)
40
Aangenomen
Voor 27: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP,
DENK
Tegen 13: Forum voor Democratie, PVV, PvdD
PvdA (voor)

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 6

SGP/ChristenUnie/PVV/50PLUS/SP/GO - Tong van Lucifer

Besluitenlijst PS
Bladnummer

10
Dictum

Toezegging
(beide Moties)
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Motie 7
Dictum
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

Verzoeken het college:
- Het kunstwerk te herplaatsen op een plaats waar risico’s voor toekomstige
grote uitgaven t.b.v. herstel door weer en vandalisme geminimaliseerd zijn.
- Provinciale Staten vooraf actief te consulteren over de te kiezen locatie en
financiële consequenties.
Gedeputeerde Rijsberman zegt bezig te zijn om met de nabestaanden van de
kunstenaar in gesprek te gaan over een mogelijke naamsverandering van het
kunstwerk (SGP, ChristenUnie, GroenLinks)
40
Verworpen
Voor 20: Forum voor Democratie, PVV, ChristenUnie, SP, 50PLUS, SGP, DENK
Tegen 20: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, D66, PvdD
DENK (voor)
GroenLinks, CDA - Aanvullend onderzoek reparatie Tong
Verzoeken het college te komen met een voorstel voor herplaatsing van het
kunstwerk inclusief een dekkingsvoorstel waarin tevens is opgenomen de
kosten voor reparatie.
40
Aangenomen
Voor 21: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, PvdD
Tegen 19: Forum voor Democratie, PVV, SP, 50PLUS, D66, SGP, DENK
-

Stemming over alle voorstellen, moties en amendementen
Over voorstellen (Amendementen, Statenvoorstellen, Moties) wordt schriftelijk
gestemd.
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier voor deze,
Voorzitter,

P.C. Liedekerken
Adjunct griffier

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

