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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen, 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 (vanaf 14.58 uur), de heer J.J. de Haan, mevrouw J.J. 
Klijnstra-Rippen, mevrouw M. Smeels-Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan 
(vanaf 14.11 uur), de heer C.A. Jansen, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer 
H. Ismaili Alaoui (vanaf 14.40 uur), de heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. 
Vrouwenvelder. CDA: de heer W.H.A. Klink, mevrouw C.J. Schotman (vanaf 14.06 uur tot 15.40 uur en 
vanaf 16.40 uur) en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager en 
mevrouw D. Al-Obaidi (vanaf 14.13 uur). ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas, de heer Z.J.B. Heng en de 
heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller. D66: mevrouw Y.B. den Boer en 
de heer T. Smetsers. PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. Simonse 
(vanaf 14.02 uur). DENK: de heer M.A. Khedoe. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. 
 
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 
De heer A.K. de Lange (FvD), de heer P.A. van der Starre (fractie Van der Starre , de heer C.H.W. van 
den Berg (GO) en mevrouw E.T.M. Müller-Klijn (VVD). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

Verschillende Statenleden sluiten later aan. Bij aanvang van de vergadering 
zijn 30 Statenleden aanwezig.  

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Geheimhouding 
Agendapunt 4 geheimhouding komt te vervallen. 
 
Benoemingen 
Bij de benoemingen staat op de agenda de benoeming van de heer (Bas) van 
Klompenburg (D66) tot burgerlid. De heer Van Klompenburg zal de komende 
periode mevrouw (Noortje) Visser vervangen i.v.m. ziekte. De voorzitter wenst 
Noortje namens de Staten van harte beterschap en spreekt de wens uit haar 
snel weer te zien.  
 
In de bundel is een nieuwe versie van het Statenvoorstel benoemingen 
opgenomen. In de nieuwe versie is de gewijzigde samenstelling van de 
Statencommissies n.a.v. de splitsing van de fracties 50PLUS/fractie Van der 
Starre opgenomen. 
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De voorzitter stelt voor dit agendapunt bij acclamatie te doen, en niet met een 
schriftelijke stemming.  
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie 50PLUS (de heer Van Rooij) heeft aangekondigd vragen te willen 
stellen tijdens het vragenhalfuurtje over Landart. 
Dit wordt geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Interpellatie 
De fracties JA21 (de heer Ransijn) en PvdD (de heer Luijendijk) hebben een 
interpellatie aangevraagd met betrekking tot ‘varend ontgassen’. De voorzitter 
stelt voor de behandeling voor dat zij volgtijdelijk de eerste termijn houden, 
zodat de gedeputeerde op de vragen van beide interpellanten in haar eerste 
termijn kan antwoorden.  
 
Hamerstukken 
Agendapunt 10 kent één hamerstuk.  
De voorzitter concludeert na het raadplegen van Provinciale Staten dat er 
geen hamerstuk is waarover iemand stemming verlangt. Er is geen behoefte 
aan stemverklaringen.  
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
Er worden geen moties vreemd aan de orde van dag ingediend. 

Besluit Agenda Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 
 

 Mededelingen 
Dit agendapunt is komen te vervallen. 

 
 Geheimhouding       

Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 

 Benoemingen 
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. H.B. van Klompenburg te benoemen als plaatsvervangend burgerlid 
vanwege het ziekteverlof van mevrouw N.A.M. Visser; 

2. Het eerdere besluit van 13 oktober 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie D66 te doen luiden: H.B. van Klompenburg. 

3. Het eerdere besluit van 13 oktober 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie Van der Starre te doen luiden: P.A. van der Starre; 

4. Het eerdere besluit van 13 oktober 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor 
de fractie Van der Starre te doen luiden: P.A. van der Starre; 

5. Het eerdere besluit van 13 oktober 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor 
de fractie 50PLUS te doen luiden: M.G.J.H. van Rooij 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie adviseert bij monde van de heer De Haan, voorzitter van de 
commissie, de heer Van Klompenburg te benoemen als plaatsvervangend 
burgerlid. 

Besluit Bij acclamatie aangenomen. 
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 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp De fractie van 50PLUS (de heer Van Rooij) stelt mondelinge vragen over 

Landart. 
Beantwoording Portefeuillehouder Rijsberman 
Toezegging -- 

 
 Interpellatiedebat       

Onderwerp Interpellatiedebat op verzoek van de fracties JA21 (de heer Ransijn) en PvdD 
(de heer Luijendijk) over varend ontgassen  

Besluit De voorzitter concludeert dat de Staten unaniem aan de Flevolandse leden 
van de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer verzoeken het 
onderwerp varend ontgassen als onderzoeksthema onder de aandacht te 
brengen van de Rekenkamer en dit te laten onderzoeken in alle 4 
deelnemende provincies. 

Toezegging Gedeputeerde Smelik zegt toe de minister om een technische briefing te 
vragen met het ministerie, ILNT en Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en 
Vechtstreek en de provincie voor het verkrijgen van een goed beeld en meer 
duidelijkheid van wat er precies speelt en de staten daarover te informeren. 
Die bijeenkomst moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden en met zoveel 
mogelijk informatie. 
 
Gedeputeerde Smelik zegt toe aan te dringen op nader onderzoek door het 
Rijk naar de gezondheidssituatie in Flevoland als gevolg van de huidige 
praktijk van het varend ontgassen.  
 
Gedeputeerde Smelik zegt toe te onderzoeken of er een actieve rol ligt en hoe 
hier aan invulling aan gegeven kan worden voor het stimuleren van 
ontgassingsinstallaties door de provincie.  

 
Motie 1 JA21 - Versnelde beëindiging varend ontgassen 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 35 
Stemverklaring VVD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 2 JA21 – Flevoland stelt paal en perk aan varend ontgassen 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 3 

 

 
Motie 3 JA21 - Flevoland stelt paal en perk aan varend ontgassen 
Dictum Dragen het college op: op eigen initiatief en met alle partijen die bereid zijn 

om Flevoland hierbij te helpen, zo snel mogelijk te inventariseren wat er voor 
nodig is om de huidige praktijk van gaslozingen voor de Flevolandse kust op 
de kortst mogelijke termijn te beëindigen en tevens welke impact op alle 
belanghebbenden (inclusief schippers) dit heeft; 

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 35 
Stemverklaring VVD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 4 PvdD – Gezondheidsonderzoek 
Besluit Verworpen met  11 stemmen voor en 24 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 35 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-1-JA21-Versnelde-beeindiging-varend-ontgassen-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-3-JA21-Flevoland-stelt-paal-en-perk-aan-varend-ontgassen-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-4-PvdD-Gezondheidsonderzoek-1.pdf
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Stemverklaring D66 (voor), GroenLinks (tegen), VVD (tegen), PVV (tegen) 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 10 november 2021 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 13 oktober 2021 en Integrale Statencommissie van 27 oktober 
Besluit Conform 

 
 Hamerstukken 

a. Zesde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 
Dictum De zesde (technische) wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 

2016 vast te stellen 
Besluit Conform 

 
 Bespreekstukken 

a. Wensen bedenkingen PS bij voorgenomen besluit GS obligatielening ter 
versterking kapitaalstructuur Alliander N.V. 

Dictum 1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te 
brengen voor zover het betreft het voorgenomen collegebesluit om 
aan Alliander N.V. een omgekeerde converteerbare hybride 
obligatielening te verstrekken voor een bedrag naar rato van 
Flevolands aandelenbezit, namelijk € 276.900 en om daarvoor 
bijgevoegde leningovereenkomst aan te gaan; 

2. Ter afdekking van aan de obligatielening verbonden beperkte risico’s 
vanuit de reserve Duurzame energie een bedrag van € 21.000 te 
storten in de Algemene reserve en de bijbehorende 
begrotingswijziging gelijktijdig met het definitief besluit tot 
verstrekking van de lening door Gedeputeerde Staten in mandaat te 
laten vaststellen. 

 
Amendement A PvdD – Reserveer een bedrag voor obligatielening Alliander 
Besluit Verworpen met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 5 JA21 – Waarschuwing voor de stijging van de energierekening als gevolg van 

de energietransitie 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 7 

 

 
Motie 7 JA21 – Waarschuwing voor de stijging van de energierekening als gevolg van 

de energietransitie 
Besluit Verworpen met 11 stemmen voor en 35 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring 50PLUS (voor), GroenLinks (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 6 PvdD – Obligatielening Alliander 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 8 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-A-PvdD-Reserveer-een-bedrag-voor-obligatielening-Alliander-2-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-7-JA21-Waarschuwing-voor-de-stijging-van-de-energierekening-als-gevolg-van-de-energietransitie-1.pdf
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Motie 8 PvdD – Obligatielening Alliander 
Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 30 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 

 
Aantal aanwezig 
per stemming 

36 

Besluit 
statenvoorstel 

Aangenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

Stemverklaringen JA21 (tegen), PVV (tegen)  
 

b. Zevende wijziging verordening heffing opcenten Motorrijtuigenbelasting 
(MRB) 

Dictum De zevende wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij 
het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2022 wordt 
gewijzigd van 81,4 opcenten in 82,2 opcenten. 

 
Amendement B PvdD, SP – Zeg ‘nee’ tegen te lage inflatiecorrectie MRB 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 9 PvdD, SP – MRB volgend jaar 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Aantal aanwezig 
per stemming 

36 

Besluit 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 21 stemmen voor en 15 stemmen tegen 

Stemverklaringen PVV (tegen), DENK (tegen), JA21 (tegen), SP (tegen) 
 

c. Vaststelling Programmabegroting 2022 
dictum 1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen. 

2. In 2022 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en 

onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur’(MBVI): 
• € 60.904.476 t.b.v. ontwikkelinvesteringen wegen en 

vaarwegen. Voor de uitvoering worden bijdragen door 
derden ontvangen voor een bedrag van € 30.189.134 
(grotendeels project N307 Roggebot); 

• € 28.125.014 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen en 
vaarwegen. 

b. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan 
Provinciehuis: 
• € 35.100 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen 

(facilitaire zaken); 
• € 182.250 voor de 10-jaarsinvesteringen (facilitaire zaken). 

c. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-8-PvdD-Obligatielening-Alliander.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-B-PvdD-SP-Zeg-nee-tegen-te-lage-inflatiecorrectie-MRB-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-9-PvdD-SP-MRB-volgend-jaar-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/15:30/DOCUVITP-2780588-v2-Statenvoorstel-7e-wijziging-verordening-opcenten-MRB-1.pdf
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3. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 voorgestelde 
aanwending van voorzieningen. 

4. Kennis te nemen van het ‘MBVI 2022’. 
5. Het Jaarprogramma 2022 van het Fonds Verstedelijking Almere vast te 

stellen. 
6. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Provinciehuis, NLE en 

vestigingen voor de periode 2022-2026 vast te stellen. 
 
Amendement C PvdA, CDA, ChristenUnie – Batavia op het land 
Besluit Verworpen met 17 stemmen voor en 19 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring VVD (tegen), JA21 (tegen), GroenLinks (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement D PvdA , GroenLinks – Energieweerbaarheid 
Dictum De Programmabegroting vast te stellen en in  aanvulling daarop een bedrag 

van € 50.000,- binnen de Brede Bestemmingsreserve beschikbaar te stellen 
ten behoeve van ambtelijke capaciteit om te onderzoeken of en hoe een 
‘actiepakket energieweerbaarheid’  
bewoners, bedrijven en instellingen minder afhankelijk kan maken van 
wijzigingen in de energieprijzen en PS hierover voor de zomer van2022 
(Perspectiefnota en Jaarrekening) nader te informeren.  

Besluit Aangenomen met 22 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring 50PLUS (voor), JA21 (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement E PvdD – Reserveer budget Lelystad Airport voor een Exit strategie 
Besluit Verworpen met 2 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring PvdA (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement F 
(titel is 
redactioneel 
gewijzigd) 

PvdD – Aangepaste regeling Groene daken 
(oude titel: ‘verleng regeling Groene daken) 

Besluit Verworpen met 15 stemmen voor en 21 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring PvdA (tegen), VVD (tegen), JA21 (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement G JA21 – Budget verbinden aan landbouw resultaten 
Ingetrokken en 
vervangen door 
amendement H 

 

  
Amendement H JA21 – Budget verbinden aan landbouw resultaten 
Besluit Verworpen met 10 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring GroenLinks (tegen) 
Toezegging -- 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-C-PvdA-CDA-Batavia-op-het-land-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-D-PvdA-GroenLinks-Energieweerbaarheid-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-E-PvdD-Reserveer-budget-Lelystad-Airport-voor-een-Exitstrategie-2-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-F-PvdD-Aangepaste-regeling-Groene-daken-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Amendement-H-JA21-Budget-verbinden-aan-landbouw-resultaten-1.pdf
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Motie 10 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 17 

PVV – Niet meewerken aan verplichte onteigening van agrarische bedrijven in 
Flevoland  

 
Motie 11 PVV – gebruik Lelystad Airport voor uitzetting van uitgeprocedeerde 

asielzoekers  
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring PvdD (tegen), ChristenUnie (tegen), D66 (tegen) 
Toezegging -- 
  
Motie 12 PvdD – Wat heb je aan geld als de ijskap smelt! 
Besluit Verworpen met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 13  PvdD – Carnivoor? Geef het door! 
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 27 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring PvdA (tegen), CDA (tegen), ChristenUnie (verdeeld) 
Toezegging -- 
 
Motie 14 PvdD – Maak Floriade ook toegankelijk voor Flevolanders met een krappe 

beurs 
Ingetrokken en 
vervangen door 
moties 19 & 20 

 

 
Motie 15 SGP, CDA, VVD, ChristenUnie, PVV – Onderzoek naar Flevolandse Agrarische 

Hoofdstructuur 
Dictum Verzoeken het college: te onderzoeken of een Flevolandse agrarische 

hoofdstructuur een nuttig en bruikbaar instrument is om te betrekken bij de 
herijking Omgevingsvisie. 

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring D66 (voor), JA21 (voor), PvdD (tegen), GroenLinks (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 16 50PLUS – Ondersteuning aanpak energie armoede 
Dictum Verzoeken het college : 

-Te onderzoeken op welke manier ondersteuning gegeven kan worden aan de 
huishoudens met acute energie armoede;  
-Met een voorstel te komen hoe huishoudens” getroffen door energie 
armoede” het beste geholpen kunnen worden, zowel op korte termijn om de 
acute nood te ledigen  als op basis van lange termijn waarmee energie 
armoede structureel aangepakt kan worden;  
-Met de huidige energie exploitanten in Flevoland in gesprek te gaan, en terug 
te rapporteren aan PS  hoe deze exploitanten een (financiële) bijdrage 
kunnen leveren aan het terug dringen van energie armoede;  
-Te inventariseren bij gemeenten of zij m.b.t. de aanpak van energie armoede 
hulp nodig hebben van de provincie Flevoland;  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-11-PVV-Gebruik-Lelystad-Airport-voor-uitzetting-van-uitgeprocedeerde-asielzoekers-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-12-PvdD-Wat-heb-je-aan-geld-als-de-ijskap-smelt-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-13-PvdD-Carnivoor-Geef-het-door-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-15-SGP-CDA-VVD-ChristenUnie-PVV-Onderzoek-naar-Flevolandse-Agrarische-Hoofdstructuur-1.pdf
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-Om te kijken hoe er binnen de programmatische aanpak van de 
Metropoolregio Amsterdam op energiearmoede samengewerkt kan worden; --
-Kennis te nemen van de ervaringen van andere provincies zoals Zuid 
Holland, Groningen en Gelderland, bij aanpak van energie armoede en te 
kijken waar mogelijkheden liggen samen op te trekken tegen energie 
armoede;   
-M.b.t. bovenstaande punten, binnen afzienbare tijd, terugkoppeling te geven 
aan PS;    

Besluit Aangenomen met 22 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring JA21 (voor), VVD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 17 PVV – Niet meewerken aan verplichte onteigening van agrarische bedrijven in 

Flevoland  
Besluit Verworpen met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring CDA (tegen), PvdD (tegen), JA21 (voor), VVD (voor), PVV (voor), SGP (voor) 
Toezegging -- 
  
Motie 18 JA21, 50PLUS – Inzicht krijgen in de maatregelen 2022 MBVI 
Besluit Verworpen met 11 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring PvdD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 19 PvdD, D66, GroenLinks, PvdA, DENK - Geef alle Flevolanders een voordelig 

tarief 
Dictum Dragen het college op:  

Te zorgen voor een gereduceerd toegangstarief voor alle Flevolanders buiten 
Almere, vergelijkbaar met het Almeerse tarief;  
Als dekking eerst te zoeken naar sponsoring en bijdragen van derden, het 
eventueel resterende bedrag ten laste te brengen van het ongeoormerkte 
deel van de brede bestemmingsreserve;   

Besluit Aangenomen met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring 50PLUS (tegen), PVV (tegen), VVD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 20 PvdD, GroenLinks, PvdA, DENK – Maak Floriade ook toegankelijk voor 

Flevolanders met een krappe beurs 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 24 tegen 
Aantal aanwezig 36 
Stemverklaring D66 (tegen), ChristenUnie (tegen), VVD (tegen), DENK (voor), 50PLUS (tegen), 

PVV (tegen), JA21 (tegen) 
Toezegging -- 
 
Gewijzigd 
Dictum 
Statenvoorstel 

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen en in  aanvulling daarop een 
bedrag van € 50.000,- binnen de Brede Bestemmingsreserve beschikbaar te 
stellen ten behoeve van ambtelijke capaciteit om te onderzoeken of en hoe 
een ‘actiepakket energieweerbaarheid’ bewoners, bedrijven en instellingen 
minder afhankelijk kan maken van wijzigingen in de energieprijzen en PS 
hierover voor de zomer van2022 (Perspectiefnota en Jaarrekening) nader te 
informeren. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-16-50PLUS-Ondersteuning-aanpak-energie-armoede-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-17-PVV-Niet-meewerken-aan-verplichte-onteigening-van-agrarische-bedrijven-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-18-JA21-50PLUS-Inzicht-krijgen-in-de-maatregelen-2022-MBVI-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-19-PvdD-D66-GroenLinks-PvdA-DENK-Geef-alle-Flevolanders-een-voordelig-tarief-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00/Motie-20-PvdD-GroenLinks-PvdA-DENK-Maak-Floriade-ook-toegankelijk-voor-Flevolanders-met-een-krappe-beurs-1.pdf
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2. In 2022 kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. De uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud 
en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur’ (MBVI): 

€ 60.904.476 t.b.v. ontwikkelinvesteringen wegen en 
vaarwegen. Voor de uitvoering worden bijdragen door derden 
ontvangen voor een bedrag van € 30.189.134 (grotendeels 
project N307 Roggebot); 
€ 28.125.014 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen en 
vaarwegen. 

b. De uitvoering van het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis: 
€ 35.100 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire 
zaken); 
€ 182.250 voor de 10-jaarsinvesteringen (facilitaire zaken). 

c. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen. 
3. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 voorgestelde 
aanwending van voorzieningen. 
4. Kennis te nemen van het ‘MBVI 2022’. 
5. Het Jaarprogramma 2022 van het Fonds Verstedelijking Almere vast te 
stellen. 
6. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Provinciehuis, NLE en vestigingen 
voor de periode 2022-2026 vast te stellen.

 

Aantal aanwezig  36 
Besluit 
geamendeerd 
Statenvoorstel 

Aangenomen met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen 

Stemverklaringen JA21 (tegen), PVV (tegen)  
Toezegging -- 

 
 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 

 Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.49 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 8 december 2021. 
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. 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:  
Provinciale Staten 10 november 2021 14:00:00, Provincie Flevoland 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/15:30/DOCUVITP-2790537-v4-Statenvoorstel-vaststelling-Programmabegroting-2022-3.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/14:00

