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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, 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 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: de heer 
W.H.A. Klink, mevrouw C.J. Schotman (vanaf 16.14 uur) en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw 
M. Dubois, de heer W. de Jager en de heer A. Nessar. 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. 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: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de 
heer M.A. Khedoe. FvD: de heer A.K. de Lange.  
 
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 J.M. Keuter en de heer C.H.W. van den Berg. 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

Mevrouw Schotman (CDA) is verlaat. 
 
De voorzitter heet Statenlid mevrouw Baas (ChristenUnie) welkom terug in de 
Staten na haar verlofperiode. Mevrouw Baas spreekt een kort dankwoord uit. In 
dat verband wordt digitaal afscheid genomen van mevrouw van Keulen-Nentjes 
als vervangster van mevrouw Baas.  
 
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. 
Volgens deze presentieronde zijn 37 van de 40 Statenleden aanwezig. 

 
 Vaststellen agenda 

Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Benoeming en toelating 
Bij agendapunt 4 gaat PS over tot een toelating en 2 benoemingen: 
1) Het toelaten van de heer A. (Abassin) Nessar als lid van Provinciale Staten voor een periode van 
16 weken, vanwege het ziekteverlof van mevrouw Al-Obaidi; 
2) Het benoemen van de heer T.A. (Tiko) Smetsers tot lid van de vertrouwenscommissie van de 
commissaris van de Koning provincie Flevoland. 
3) Het benoemen van een nieuw lid van de procedurecommissie. 
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Ten aanzien van beslispunt 1 stelt de voorzitter voor dit besluit bij acclamatie te nemen. Voor de 
benoeming van het nieuwe lid van de procedurecommissie heeft PS straks de keuze uit twee 
Statenleden, met een briefstemprocedure. De motivatiebrief van beide kandidaten is aan de 
stukken toegevoegd. 
 
De voorzitter constateert dat PS toch om stemming verzoekt over benoeming van de heer 
Smetsers. Een ordevoorstel van de voorzitter daartoe wordt met 24 stemmen voor en 13 stemmen 
aangenomen. De stemming zal dan ook plaatsvinden met een briefstemprocedure, en 
gecombineerd met de al afgesproken briefstemprocedure voor de procedurecommissie. 
 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 5 komt aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op de gisteren aan u 
verstuurde mededeling over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Aan de stukken is 
een nagezonden Statenvoorstel toegevoegd. 
 
Vragenhalfuurtje 
Er is geen aanmelding ontvangen voor het vragenhalfuurtje. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
In de vergadering van uw Staten van 28 april 2021 is een motie vreemd aan de orde van de dag 
aangekondigd, maar nog niet besproken. Deze is dan ook naar voren gehaald op de agenda. Het 
betreft: Motie 1: 50PLUS, PvdD, DENK, ChristenUnie - Communicatie in heldere en begrijpbare taal 
voor iedereen 
De Voorzitter stelt vast dat er verder geen fracties zijn die nog een motie vreemd willen indienen. 
 
Bespreekstukken 
Agendapunt 9a en 9b betreft de Jaarstukken en de Perspectiefnota. Met het Seniorenconvent is 
afgesproken dat we voor de Jaarstukken 5 minuten spreektijd per fractie hanteren en voor de 
Perspectiefnota 10 minuten, exclusief interrupties.  De spreektijd voor beide onderwerpen kan 
worden gecombineerd. Indien er veel moties/amendementen worden ingediend, volgt na een 
schorsing een derde termijn zonder spreektijd. 
Besluit Conform 

 
 Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen 
 
4. Benoeming en toelating 
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer A. Nessar (PvdA) toe te laten als plaatsvervangend lid van 
Provinciale Staten voor een periode van 16 weken vanwege het 
ziekteverlof van Statenlid mevrouw D. Al-Obaidi; 

2. De heer T.A. Smetsers (D66) te benoemen als lid van de 
vertrouwenscommissie van de commissaris van de Koning van de provincie 
Flevoland; 

3. Tot lid van de Procedurecommissie te benoemen de kandidaat die na 
toepassing van de stembriefprocedure is gekozen uit de twee kandidaten, 
zijnde de heer W.F. Mulckhuijse en de heer M.G.H.J. van Rooij. 

Besluit De heer Nessar wordt bij acclamatie door de Staten toegelaten als 
plaatsvervangend Statenlid. De voorzitter geeft aan dat briefstemmen over het 
lid van de procedurecommissie en het lid van de vertrouwenscommissie later 
plaatsvinden.  
 
De voorzitter meldt daarvoor de volgende procedure: Op 27 mei worden bij u 
thuis stembriefjes bezorgd. Deze worden 1 juni bij de Statenleden opgehaald. 
De stemmen worden vervolgens in het bijzijn van de voorzitter en griffier 
geteld. De Staten ontvangt per e-mail de uitslag, welke ook later aan de 
besluitenlijst van Provinciale Staten wordt toegevoegd.  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Vaststellen-agenda
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5. Bekrachtigen geheimhouding mededeling Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
(MSNF) 
Beslispunt De geheimhouding die Gedeputeerde Staten 25 mei 2021 op grond van artikel 10 

lid 2 sub g WOB hebben opgelegd op de mededeling met betrekking tot de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (#2787833) te bekrachtigen. 

Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Aanwezig 37 
Stemverklaring -- 
Toezegging  -- 

 
6.  Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld. 

 
7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 26 mei 2021 
Besluit Conform 

 
8. Vaststellen besluitenlijst van 28 april 2021     
Besluit Conform 

 
9. Bespreekstukken 

- Motie vreemd aan de orde van dag (doorgeschoven van 28 april 2021) 
Motie 1 - 
Ingetrokken 

50PLUS, PvdD, DENK, ChristenUnie – Communicatie in heldere en begrijpbare 
taal voor iedereen 

Motie 2 
 

50PLUS, PvdD, DENK, ChristenUnie – Communicatie in heldere en begrijpbare 
taal voor iedereen 

Dictum Dragen het college op dat alle publiekscommunicatie/teksten van de provincie 
op B1-niveau of op niveau van de beoogde doelgroep worden geschreven. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  37 
Besluit Aangenomen met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (voor), PVV (tegen), PvdA (voor), GroenLinks (voor), D66 (voor),  

SP (voor), VVD (tegen), JA21 (tegen) 
  
a. Statenvoorstel Jaarstukken 2020 
Dictum 1. De Jaarstukken 2020 (bestaande uit het Jaarverslag 2020 en de 

Jaarrekening 2020), welke sluiten met een positief rekeningresultaat van € 
11.075.000, vast te stellen. 

2. Het rekeningresultaat 2020 te bestemmen voor (conform bijlage 2): 
a. Onontkoombare uitgaven ad € 1.715.000. 
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad 
    € 798.000. 
c. Overige ad € 826.000. 
d. De Brede Bestemmingsreserve ad € 7.736.000. 

3. De 11e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 
4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2020 van EY en de 

bestuurlijke reactie daar op. 
5. Kennis te nemen van Monitor aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer. 
6. Kennis te nemen van afronding ‘Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering’ (MAB). 
7. De resterende middelen MAB toe te voegen aan de reserve 

‘Informatiestrategie’ voor verdere afronding van laatste restpunten. 
8. De voorziening voor de WW-lasten in te stellen. 

Toezegging -- 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/DOCUVITP-2795524-v2-Statenvoorstel-bekrachtigen-geheimhouding-mededeling-van-GS-m-t-b-Maritieme-Servicehaven-Noordelijk-Flevoland-MSNF.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-1-vreemd-50PLUS-PvdD-DENK-ChristenUnie-Communicatie-in-heldere-en-begrijpbare-taal-voor-iedereen-3.pdf
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Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen), JA21 (tegen), PVV (tegen) 

 
b. Statenvoorstel Perspectiefnota 2022-2025 
Dictum 1. De Perspectiefnota 2022-2025 als kader te hanteren voor de 

opstelling van de Programmabegroting 2022; 
2. Gedeputeerde Staten te mandateren om in voorkomende gevallen 

over te gaan tot een budgetneutrale verschuiving van procesgelden 
(inhuur) binnen de programma’s naar budgetten in de 
bedrijfsvoering (tijdelijke aanstellingen). 

 
Amendement A 
Ingetrokken 

PvdD - Geen asfalt, maar OV! 

 
Amendement B ChristenUnie, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, JA21, DENK, PVV – Perspectief 

Programma Landschap voor de Toekomst 
Dictum De perspectiefnota 2022-2025 als kader te hanteren voor de opstelling van de 

programmabegroting 2022 met uitzondering van het budget voor programma 
Landschap van de toekomst (PlvdT); a. Het budget voor het PlvdT vast te stellen 
op maximaal € 100.000,- voor de jaren 2022 en 2023; b. Het vrijgevallen bedrag 
ad € 600.000,- beschikbaar te houden binnen de brede bestemmingsreserve 

Besluit  Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring Forum voor Democratie (voor) 
 
Amendement C 
- amendeert 
motie 8 

PVV - Grondwet 

Dictum Te onderzoeken of er in het 
- publieksgedeelte van het Provinciehuis een plaats is waar de grondrechten van 
de Grondwet in beeld kan worden gebracht in welke vorm dan ook; 
 - De Staten te informeren over het onderzoek en de mogelijkheid (of 
mogelijkheden) om het in beeld brengen van de grondrechten van de Grondwet 
mee te nemen in de herinrichting van de bestuursvleugel en de begane grond  

Besluit  Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring VVD (voor), DENK (tegen) 
Toezegging  - 
 
Amendement D Beter OV tussen Flevoland en Hilversum/Utrecht 
Dictum Het (de) navolgende beslispunt toe te voegen  

3. Met dien verstande dat naast een mogelijke investering in 
capaciteitsuitbreiding van de A27 knooppunt Eemnes - Almere Haven via asfalt, 
ook de OV verbinding, bij voorkeur per spoor, wordt verbeterd tussen Flevoland 
en Hilversum/Utrecht.  

Besluit  Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring D66 (voor), JA21 (voor), VVD (tegen), PVV (voor) 
Toezegging  -- 
 
Motie 3 -
Ingetrokken 

PvdD – Meer transparantie en openheid, geen toegangspoortjes! 

 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/DOCUVITP-2710971-v8-Statenvoorstel-Jaarstukken-2020.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Amendement-B-ChristenUnie-PvdA-SP-GroenLinks-CDA-JA21-50PLUS-DENK-PVV-Perspectief-programma-Landschap-voor-de-toekomst-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Amendement-C-PVV-Grondwet-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Amendement-D-PvdD-Beter-OV-tussen-Flevoland-en-Hilversum-Utrecht-1.pdf
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Motie 4 -
Ingetrokken 

PvdD, GroenLinks - Klimaatnoodtoestand 

 
Motie 5 PvdA, SP DENK en GroenLinks – Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in crisistijd 

actief na 
Dictum Verzoeken het college: te onderzoeken hoe een meer inclusieve arbeidsmarkt, 

met name in de publieke sector, in Flevoland gestimuleerd kan worden en 
verzoeken het college om Provinciale Staten voor de Begrotingsbehandeling in 
het najaar van 2021 hierover nader te informeren. 

Besluit  Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring JA21 (tegen), PVV (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 6 PvdA, SP, GroenLinks, DENK – Kwetsbare groepen coronadashboard 
Dictum Verzoeken het college: Antwoord te geven op bovengestelde vragen alsmede 

actief te onderzoeken of een ‘kwetsbare groepen coronadashboard’ voor 
Flevoland van toegevoegde waarde is, waarbij ook afstemming is met 
gemeenten;  Om Provinciale Staten voor de Begrotingsbehandeling in het najaar 
van 2021 hierover nader te informeren. 

Besluit  Aangenomen met  22 stemmen voor en 16 stemmen tegen 

Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring JA21 (tegen), PVV (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 7 SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, DENK– Lelylijn en IJmeerlijn (Deltaplan voor 

het Noorden) 
Dictum Verzoeken het college: De Lelylijn, samen met andere provincies en gemeenten, 

heel actief te blijven promoten in Den Haag en hiervoor waar nodig enig budget 
voor vrij te maken. 

Besluit  Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring VVD (voor), JA21 (tegen), PVV (voor) 
Toezegging -- 
 
Motie 8 
geamendeerd 
met 
aangenomen 
amendement C 

D66, GroenLinks, VVD, PvdD, PvdA – Grondwet artikel 1 

Dictum Verzoeken het college: 
Te onderzoeken of er in het publieksgedeelte van het Provinciehuis een plaats is 
waar de grondrechten van de Grondwet in beeld kan worden gebracht in welke 
vorm dan ook.  
 - De Staten te informeren over het onderzoek en de mogelijkheid (of 
mogelijkheden) om het in beeld brengen van de grondrechten van de Grondwet 
mee te nemen in de herinrichting van de bestuursvleugel en de begane grond  

Besluit  Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring PVV (tegen), VVD (voor), DENK (voor) 
Opmerking PVV heeft na de stemming aangegeven verkeerd gestemd te hebben. 
Toezegging -- 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-5-PvdA-SP-GroenLinks-DENK-Streef-inclusieve-arbeidsmarkt-ook-in-crisistijd-actief-na.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-6-PvdA-SP-GroenLinks-DENK-Kwetsbare-groepen-coronadashboard.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-7-SP-GroenLinks-D66-ChristenUnie-DENK-Lelylijn-en-IJmeerlijn-Deltaplan-van-het-Noorden-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-8-D66-GroenLinks-VVD-PvdD-PvdA-Grondwet-artikel-1-1.pdf
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Motie 9 D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdD – Laaggeletterdheid 
Dictum Verzoeken het college:  

Het onderwerp laaggeletterdheid integraal te beschouwen;  
Als college onderling hierover in het gesprek te gaan;  
Vanuit het Cultuurbeleid, De Krachtige Samenleving en de Human Capital 
Agenda een bijdrage te leveren;  
Bij de lopende evaluatie van het innovatiefonds bibliotheeknetwerk de 
bestrijding van laaggeletterdheid te betrekken;  
De uitkomsten aan Provinciale Staten voor te leggen;   

Besluit  Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring JA21 (tegen), PVV (overbodig) 
Toezegging -- 
 
Motie 10 PvdD, 50PLUS – Meer transparantie en openheid, geen toegangspoortjes! 
Dictum Verzoeken het college:  

-De herinrichting van het Provinciehuis sober uit te voeren;  
-Om als onderdeel van de herinrichting de toegangspoortjes bij de ingang in het 
Provinciehuis weg te halen; 

Besluit  Aangenomen met 24 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring JA21 (tegen), PVV (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 11 PvdD, GroenLinks - Klimaatnoodtoestand 
Dictum Spreken uit als provincie Flevoland de klimaatnoodtoestand uit te roepen.  
Besluit  Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen 

Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring SP (voor), D66 (voor), JA21 (tegen), PVV (tegen) 
Toezegging -- 

 
b. Statenvoorstel Perspectiefnota 2022-2025 
Dictum na 
aangenomen 
amendementen 

1. De perspectiefnota 2022-2025 als kader te hanteren voor de opstelling van de 
programmabegroting 2022 met uitzondering van het budget voor programma 
Landschap van de toekomst (PlvdT); a. Het budget voor het PlvdT vast te 
stellen op maximaal € 100.000,- voor de jaren 2022 en 2023; b. Het 
vrijgevallen bedrag ad € 600.000,- beschikbaar te houden binnen de brede 
bestemmingsreserve 

2. Gedeputeerde Staten te mandateren om in voorkomende gevallen over te 
gaan tot een budgetneutrale verschuiving van procesgelden (inhuur) binnen 
de programma’s naar budgetten in de bedrijfsvoering (tijdelijke 
aanstellingen). 

3. Met dien verstande dat naast een mogelijke investering in 
capaciteitsuitbreiding van de A27 knooppunt Eemnes - Almere Haven via 
asfalt, ook de OV verbinding, bij voorkeur per spoor, wordt verbeterd tussen 
Flevoland en Hilversum/Utrecht. 

Toezegging • Gedeputeerde Jan de Reus zegt toe dat in de uitwerking van de 100.000+ 
woningen onderzoek naar woningen op water wordt meegenomen en dat hij 
er op redelijke termijn bij de staten terugkomt. 

• Gedeputeerde Appelman zegt toe bij de ontwikkeling naar een huis van de 
democratie de poortjes en toegankelijkheid en de grondwet artikel 1 mee te 
nemen. 

Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-9-D66-PvdA-GroenLinks-SP-ChristenUnie-PvdD-Laaggeletterdheid-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-10-PvdD-50PLUS-Meer-transparantie-en-openheid-geen-toeganspoortjes-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00/Motie-11-PvdD-GroenLinks-Klimaatnoodtoestand-1.pdf
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Stemverklaringen Forum voor Democratie (tegen) 
 
10. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur.  

 
11. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 juni 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 26 mei 2021 14:00:00, Provincie Flevoland 
    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/26-mei/14:00
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