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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 18 december 2019

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

Verbeek (CdK)
P.C. Liedekerken
FvD: de heer J.H.N. Beenen (vanaf 16.13), 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 (tot 22.26), mevrouw E.T.M.
Müller-Klijn (vanaf 15.47) mevrouw M. Smeels-Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W.
Boutkan, de heer C.A. Jansen (vanaf 19.46), 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 (vanaf 15.47) en de heer
S.V. Vrouwenvelder. CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse, mevrouw C.J. Schotman en de heer J.
van Slooten (vanaf 15.47). PvdA: 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
50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der Starre. D66: mevrouw Y.B. den Boer
PvdD: mevrouw L. Vestering. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe. GO: de heer
C.H.W. van den Berg (tot 18.00).
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer J.A. Fackeldey (PvdA), de
heer J. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks).
Afwezig met kennisgeving

de heer J. Luijendijk (PvdD), mevrouw M. Müller (SP), de heer T. Smetsers (D66), mevrouw D. AlObaidi (PvdA), de heer H.J. Hofstra (CU)
Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer T. Smetsers (D66), de heer J.
Luijendijk en mevrouw M. Müller (VDD) en mevrouw D. Al-Obaidi (PvdA)

Vaststellen agenda
Hamerstukken
Verzoek van FvD om van hamerstuk “Betalingsregeling vordering VVD Fractie”
een bespreekstuk te maken. Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen en
het voorstel wordt als agendapunt 8e geagendeerd.

Besluit

Moties vreemd
PvdD, FvD - opschorten ontheffing en vergunning doden edelherten in de
Oostvaarderplassen
FvD - Perspectief bieden aan de Nederlandse boeren nabij Natura 2000 gebieden
FvD - Breed maatschappelijk draagvlak windplan Groen
FVD, 50PLUS – Ruim baan voor het Korps Mariniers in Flevoland
Vastgesteld, met in achtneming van het bovenstaande.
“Betalingsregeling vordering VVD Fractie” wordt, als agendapunt 8e, aan de
bespreekstukken toegevoegd.
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Mededelingen

Besluit

1. Gedeputeerde de Reus motiveert bekrachtiging geheimhouding mededeling
over “Selectieprocedure Hyperloop Center” door gedeputeerde de Reus;
2. De Integrale commissie - vergadering van 8 januari gaat niet door;
3. Gedeputeerde Fackeldey meldt dat de Kiekendief sticker vanaf januari weer
op de bekende locaties beschikbaar is;
4. Gedeputeerde Rijsberman licht de spoedmededeling “Hoger beroep tegen
uitspraak OVP” toe;
5. Gedeputeerde Rijsberman licht de spoedmededeling “Bijvoeren” toe.
Geheimhouding op “Selectieprocedure Hyperloop Center” is bekrachtigd.

4.Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen ingediend.
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 18 december 2019
Besluit
Conform
6. Vaststellen besluitenlijst van 13 november, 20 november en van de Integrale ad hoc
Commissie van 20 november 2019
Besluit
Conform
7. Hamerstukken
a.
Afdoening lijst moties
Dictum
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de
nummers: I2, I3, I5, I6, D21en E6 als afgedaan te beschouwen en van de
lijst van moties af te voeren.
Besluit
Conform
b.
Dictum

Besluit

Vergadermodel PS
1. Het Vergadermodel PS ingaande februari 2020 vast te stellen en daarmee:
2. In te stemmen met twee oordeelsvormende commissies en twee vormvrije
beeldvormende sessies die parallel en twee maal per vergadercyclus
vergaderen;
3. In te stemmen met de mogelijkheid van vertegenwoordiging van 2 naar
behoefte wisselende commissieleden in plaats van 1 voor de kleine
fracties in de oordeelsvormende commissies;
4. In te stemmen met een procedurecommissie en bijbehorend takenpakket;
5. Na een jaar het Vergadermodel inclusief beslispunten 2, 3 en 4 te
evalueren en indien nodig aan te passen.
Conform

c.

Betalingsregeling vordering VVD Fractie  Bespreekstuk

d.
Dictum

Vaststelling fractievergoeding Q1 2019 O.P.A. en Senioren+ Flevoland
1. Het kwartaalverslag verantwoording fractievergoedingen 2019 vast te
stellen
2. Nu de fracties O.P.A Flevoland en Senioren+Flevoland niet zijn
teruggekeerd in de Staten na de verkiezingen van maart 2019, door de
griffie een eindafrekening te doen opstellen en deze te effectueren
3. Voor genoemde fracties, de in het kwartaalverslag 2019 genoemde
restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot terugvordering over
te gaan en toe te voegen aan de Algemene Reserve
€ 609,03
a. O.P.A. Flevoland
b. Senioren+Flevoland
€ 1.696,83
Conform

Besluit
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e.
Dictum
Besluit

Vaststelling gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen om de gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) vast te stellen.
Conform

8. Bespreekstukken
a.
Financiële kader Regio Deal Noordelijk Flevoland
1. In te stemmen met de financiële kaders voor de ‘Reserve Regio Deal
Dictum
Noordelijk Flevoland’:
a) De rijksbijdrage uit de Regio Envelop ter hoogte van € 12.500.000
aan de reserve Regiodeal Noordelijk Flevoland toe te voegen.
b) De rijksbijdrage van het ministerie van LNV van € 50.000 toe te
voegen aan de reserve Regio Deal Noordelijk Flevoland.
c) Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de uitvoering van de
Regio Deal Noordelijk Flevoland ter hand te nemen.
2. De hieruit voortvloeiende 11e begrotingswijziging van 2019 vast te stellen.
Toezegging
-Motie 5
Besluit

PvdD – Geen investering in visserij
Ingetrokken

Motie 6
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring

PvdD – Geen investering in visserij
-36
PvdA (tegen), SP (tegen), PVV (tegen), CDA (tegen), FvD (tegen), 50PLUS
(tegen), D66 (tegen), GroenLinks (voor)
Verworpen
Voor 5: GroenLinks, PvdD
Tegen 31: FvD, VVD, PVV, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, GO,
DENK

Besluit

Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

b.
Dictum

36
PvdA (voor), SP (voor), PVV (voor), GroenLinks (voor), CDA (voor), FvD (voor),
50PLUS (voor), D66 (voor)
Aangenomen
Voor 35: FvD, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS,
D66, SGP, DENK, GO
Tegen 1: PvdD
Oprichting Groeifonds Flevoland B.V.
1> Kennis te nemen van het ontwerpbesluit genomen door Gedeputeerde
Staten op 29 oktober 2019 inzake het voornemen om Groeifonds Flevoland
B.V. op te richten en hierin deel te nemen voor een bedrag van
€ 8.000.000, zijnde 50% van het aandelenkapitaal en waarbij de overige
50% van het aandelenkapitaal in handen is van de Nederlandse Staat (in
casu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).
2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
oprichting van en de deelname van de provincie Flevoland in Groeifonds
Flevoland B.V.
3. Het benodigde krediet van € 8.000.000 ter dekking van het, door de
provincie Flevoland, te storten aandelenkapitaal beschikbaar te stellen.
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Toezegging

4. Vooralsnog een risicoreservering, ter dekking van het potentiële risico op
een duurzame waardevermindering van de aandelen, met zowel een
oormerk in de Reserve Economisch Programma als in de reserve
Strategische projecten van ieder € 1.000.000, zijnde 25% van het €
8.000.000, op te nemen.
--

Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

36
VVD (voor), ChristenUnie (voor)
Aangenomen
Voor 35: FvD, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS,
D66, SGP, DENK, GO
Tegen 1: PvdD

c.

Rekenkamer rapport “Besluitvorming en Informatievoorziening bij complexe
opgaven: toen en nu”
1. Kennis te nemen van het rapport "Besluitvorming en informatievoorziening
bij complexe opgaven: toen en nu";
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en de
agendacommissie;
3. In te stemmen met en invulling te geven aan de volgende aanbevelingen:
1.1 Vraag GS om in de Statenvoorstellen:
a. duidelijk aan te geven wat de bevoegdheden en rol van PS en GS bij het
voorliggende besluit zijn;
b. een terugblik op te nemen van het doorlopen proces en eerder gestelde
kaders, zodat u het te nemen besluit goed kunt duiden;
c. informatie op te nemen over de eerstvolgende stap in het
besluitvormingsproces: op welk moment kan iets worden verwacht en welke
informatie is daarbij voorzien?
1.2 Maak afspraken met GS over de kwaliteitsborging van de
statenvoorstellen en welke rol GS, de agendacommissie en de griffie daarbij
hebben.
1.3 Wanneer blijkt dat de informatie niet toereikend is om tot een besluit
te komen, overweeg dan om de behandeling uit te laten stellen.
2.1 Verzoek GS om u vanaf het begin van het besluitvormingsproces te
informeren, zodat u kaderstellende momenten kan markeren en benut
daarvoor de LTP.
2.2 Vraag GS om meerdere, realistische alternatieven, waaruit u een keuze
kunt maken.
3. Maak met GS nadere afspraken over het gebruik van Mededelingen.
Benoem daarbij expliciet over welk type informatie u niet via Mededelingen,
maar op een actievere wijze (bijvoorbeeld een mondelinge toelichting,
bespreekstuk etc.) geïnformeerd wenst te worden.
4. Introduceer een informele overlegvorm tussen GS en PS en neem die mee in
de nieuwe vergaderstructuur (vanaf januari 2020).
5. Neem maatregelen voor meer onderling debat in oordeelsvormende en PSvergaderingen. Mogelijke maatregelen die gedurende dit
rekenkameronderzoek zijn genoemd:
- In een PS-vergadering interrupties in de 1e termijn toestaan, evenals het
interrumperen van een interrumperend Statenlid;
- Om interrupties praktisch goed te laten verlopen: toestaan dat Statenleden
vanaf hun zitplaats het woord voeren;
- Spreektijden invoeren per fractie en voor de portefeuillehouders;
- In een oordeelsvormende vergadering de behandeling splitsen in een deel
waarin de portefeuillehouder bevraagd kan worden en in een deel waarin

Dictum
(aangenomen
Amendement A
in vet
aangegeven)
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Toezegging
Amendement A
Dictum
Stemverklaringen
Aantal aanwezig
Besluit

onderling beelden en standpunten worden gewisseld, waarbij de
portefeuillehouder niet aan tafel zit.
6. Spreek u als werkgever van de griffie uit hoe u de ontwikkeling van de griffie
ziet en wat u van de griffie verlangt. Aandachtspunten die gedurende dit
rekenkameronderzoek zijn genoemd:
- Dient de griffie de inhoudelijke kwaliteit van de informatie aan PS te
bewaken?
- In welke mate mag de griffie fracties of Statenleden adviseren?
- Mag van de griffie verwacht worden dat zij Statenleden coachen in hun rol
als Statenlid en/of in hun rol als commissievoorzitter?
7.1 Vraag GS om de regels voor ambtelijke bijstand te borgen.
7.2 Regel specifiek dat de beantwoording van technische vragen altijd
Statenbreed beschikbaar worden gesteld.
8.1 Voer de adviezen van de werkgroepen Startnotities, Scenaristen en
Rapporteurschap uit en rond de opvolging van de aanbevelingen van
de evaluatie Statencommissies 2017 af.
8.2 Evalueer en actualiseer het Handvest Actieve Informatieplicht en het
Reglement van Orde PS Flevoland en betrek daarbij ook alle nieuwe
afspraken naar aanleiding de verschillende uitgebrachte adviezen en
evaluaties, alsmede de overgenomen aanbevelingen uit dit rapport.
--

3. In te stemmen met en invulling te geven aan de volgende
aanbevelingen:….
-36
Aangenomen
Voor 33: FvD, VVD, PVV, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66,
PvdD, SGP, DENK, GO
Tegen 3: CDA

Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

36
-Unaniem aangenomen

d.
Dictum

Reactie op concept-MRA Agenda 2.0
1. “Wensen en opvattingen” te bespreken met betrekking tot de concept-MRA
Agenda 2.0
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de staten in de brief van
Gedeputeerde Staten aan de MRA Agendacommissie over de concept-MRA
Agenda 2.0
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe een overzicht te maken van wat de MRA
Flevoland heeft gebracht de afgelopen jaren (in het 1ste kwartaal van 2020).

Toezegging

Gedeputeerde Fackeldey gaat proberen een overzicht te maken welke
samenwerkingsverbanden er zijn en waar de overlappen per thema zitten
(ChristenUnie) (zie ook toezegging van 4 december)
Gedeputeerde Fackeldey gaat in overleg met gedeputeerde Financiën, de Griffie
en het MRA-bureau en zorgt voor een procesdocument hoe procesmatig om te
gaan met diverse documenten van de MRA omgaan, in het 1ste kwartaal 2020
(FvD)
Gedeputeerde Fackeldey komt met een overzicht van lopende projecten in MRAverband waar Flevoland financieel aan bijdraagt (PVV).
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Amendement B
Dictum

Stemverklaring
Aanwezig
Besluit

Wensen en opvattingen MRA agenda 2.0
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de staten in de brief van
Gedeputeerde Staten aan de MRA Agendacommissie over de concept-MRA Agenda
2.0 zijnde:
2.1 De 5 prioriteiten vanuit Flevoland expliciet te benoemen (zie “Mededeling
voor oordeelsvorming reactie Concept MRA Agenda 2.0" met registratienummer
2519683);
2.2 De 5 prioriteiten vanuit Flevoland in samenhang uit te dragen en daarbij
duidelijk het signaal af te geven dat woningbouw gepaard moet gaan met zowel
ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en economische ontwikkeling;
2.3 Op het gebied van infrastructuur nadrukkelijk in te zetten op de komst van de
IJmeerlijn, gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave van Zuidelijk Flevoland;
2.4 Er vanuit Flevoland te allen tijde moet worden ingestoken op een breed en
divers woningaanbod, waarbij er een goede en evenwichtige mix van (sociale)
huur en koop moet komen;
2.5 De MRA agenda 2.0 te voorzien van concrete & meetbare resultaten /
successen die in de uitvoeringsagenda’s verder worden gespecificeerd en
uitgewerkt;
GroenLinks (tegen), PVV (tegen), FvD (voor), D66 (voor), PvdA (voor).
36
Aangenomen
Voor 27: FvD, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, DENK,
Tegen 9: PVV, GroenLinks, PvdD

Aantal aanwezig
Stemverklaringen
Besluit

36
-Aangenomen
Voor 32: FvD, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, DENK,
GroenLinks, PvdD
Tegen 4: PVV

Motie 7

FvD, 50PLUS - Transparante procedure MRA-beleidstukken - INGETROKKEN

Motie 8
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

FvD, 50PLUS - Eenduidige stem als deelregio binnen de MRA
-36
GroenLinks (tegen)
Verworpen
Voor 9: FvD, 50PLUS
Tegen 27: VVD, PPV, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, D66, PvdD, SGP,
DENK

Motie 9

PVV - Provinciale Staten bepalen afspraken in MRA-verband - INGETROKKEN

8e.
(voorheen 7c.)
Dictum

Betalingsregeling vordering VVD Fractie
1. Ten aanzien van het voorschot op de fractievergoeding 2019, voor de VVD
fractie de hardheidsclausule uit de Verordening Fractieondersteuning 2016 toe
te passen en de vergoeding op te schorten;
2. Ten aanzien van de vordering op de VVD fractie, ter waarde van € 59.585,17,
over te gaan tot een betalingsregeling, waarbij verrekening wordt toegepast,
inhoudende dat:
a) Per 1 januari 2020 de voorschotbetalingen aan de fractie worden hervat
conform de verordening fractieondersteuning 2016
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Toezegging

b) In afwijking van de verordening fractieondersteuning, de fractie gedurende
deze statenperiode jaarlijks een voorschot fractievergoeding van € 15.000 toe
te kennen, waarvan € 5.000 wordt beschouwd als aflossing van de vordering en
€ 10.000 als voorschot voor feitelijke besteding door de fractie;
3. In de betalingsregeling op te nemen dat zodra de VVD fractie op enigerlei wijze
tegemoetkoming ontvangt ten aanzien van de vordering die zij heeft op haar
voormalige penningmeester, deze onverwijld ten behoeve van de nog
openstaande vordering van de provincie wordt aangewend.
-

Motie 10
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

FvD – Alternatief voor betalingsregeling vordering VVD-fractie
-36
PVV (verdeeld), PvdD (tegen), VVD (tegen)
Verworpen:
Voor 10: FvD, PVV(3)
Tegen 26: VVD, PVV (1), GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66,
PvdD, SGP, DENK

Aantal aanwezig
Stemverklaringen

36
SP (voor), PvdA (voor), CDA (voor), VVD (voor), FvD (tegen), PVV (verdeeld), PvdA
(voor)
Aangenomen.
Voor 25: VVD, PVV(1), GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66,
Tegen 11: FvD, PVV (3)

Besluit

9. Benoemingen voorzitters Statencommissies
Dictum
1. De volgende Statenleden per 16 januari 2020 als roulerend voorzitter van de
Statencommissies te benoemen: mevrouw E.T.M. Müller, de heer J.P. Thomassen,
de heer H. Ismaili Alaoui en de heer T.A. Smetsers.
Besluit
Bij acclamatie.
10. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 1
PvdD, FvD, PVV- Opschorten ontheffing en vergunning doden edelherten in de
Oostvaarderplassen
Toezegging
-Aantal aanwezig 36
Stemverklaring
GroenLinks (tegen), FvD (voor), CDA (tegen), SP (voor), PVV (voor), 50PLUS (voor),
DENK (voor)
Besluit
Verworpen
Voor 16: FvD, PVV, SP, 50PLUS, PvdD, DENK
Tegen 20: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP
Motie 2

FvD - Perspectief bieden aan de Nederlandse boeren nabij Natura 2000 gebieden INGETROKKEN

Motie 3

FvD – Breed maatschappelijk draagvlak windplan Groen – INGETROKKEN

Motie 4
Toezegging
Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

FvD, 50PLUS, DENK, PVV – Ruim baan voor het Korps Mariniers in Flevoland
-35
PvdA (voor)
Aangenomen
Voor: 31 Rest
Tegen 4: GroenLinks
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11.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 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

