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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 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.J. Kok en de heer C.A. Jansen. 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 en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager en mevrouw D. 
Al-Obaidi. 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: 
Mevrouw. I.B. Joosse, de heer C.H.W. van den Berg en de heer F.A. Achtien 
 

 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 
De voorzitter stelt vast aan de hand van de presentielijst dat er 37 statenleden aanwezig zijn. 

 
 Vaststellen agenda 

Mededelingen 
Er is een mededeling over het werkbezoek aan de Zeeasterweg. 
 
Geheimhouding 
Het agendapunt bekrachtigen/opheffen geheimhouding vervalt.  
 
Toelatingen 
Bij de benoemingen staat op de agenda de benoeming van de heer (Kees) Kielen (PvdD) tot 
burgerlid en de toelating van de heer (Chris) Jansen (PVV) als lid van Provinciale Staten. De heer 
Jansen zal de komende periode de heer (Jan Meindert) Keuter vervangen i.v.m. ziekte. PS wensen 
Jan Meindert van harte beterschap en hopen hem snel weer te zien. De voorzitter bedankt 
Marjolein Veenstra voor haar inzet als burgerlid. 
De voorzitter stelt voor dit agendapunt straks het besluit bij acclamatie te doen i.p.v. met een 
schriftelijke stemming. De vergadering gaat daarmee akkoord. De heer Van Rooij (50PLUS) wijst 
erop dat voor de vervangingsperiode van de heer Jansen sprake is van een periode korter dan 16 
weken. De voorzitter geeft aan dat dat klopt en dat de toelichting in het Statenvoorstel dat 
verduidelijkt.  
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van GroenLinks heeft aangekondigd vragen te willen stellen tijdens het vragenhalfuurtje 
over de verkeersveiligheid op de Oostvaardersdijk en over de busverbinding Enkhuizen-Lelystad. 
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Daarnaast heeft de fractie D66 aangekondigd vragen te willen stellen over de e-petities OV-
concessie IJssel-Vecht. 
 
Bij agendapunt 9 komen negen hamerstukken aan de orde. 
Hamerstuk 9e Oostvaardersoevers 
In het Statenvoorstel is nog aangegeven dat 'Lelystad voornemens is mee te financieren'. Intussen 
heeft de gemeente hiertoe besloten.  
 
Redactionele aanpassing van twee hamerstukken 
Bij de hamerstukken 9f ‘Vaststelling Waterprogramma’ en 9h ‘Vaststelling programma Landschap 
van de Toekomst’ is een kleine redactionele aanpassing gedaan. In de vergaderstukken zijn 
daarom twee versies van het Statenvoorstel opgenomen. E.e.a. is gedaan met toepassing van 
artikel 18 lid 14 Rvo (wijziging van redactionele aard/kennelijke verschrijving). 
Bij de omschrijving van het agendapunt is te zien welke wijzigingen het betreft. 
 
De voorzitter concludeert dat er geen hamerstukken zijn waarover iemand stemming verlangt. Er is 
wel behoefte aan stemverklaringen. Die zullen collectief bij het agendapunt worden afgedaan. 
 
Agendapunt 10a Financiële verordening -redactionele aanpassing 
Ook bij bespreekstuk 10a ‘Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2021’ is een 
kleine redactionele aanpassing gedaan. De was-wordt lijst zoals besproken in de commissie was 
nog niet goed verwerkt in de integrale tekst. Dat is nu wel het geval. In de vergaderstukken zijn 
daarom twee versies van het Statenvoorstel opgenomen. E.e.a. is gedaan met toepassing van 
artikel 18 lid 14 Rvo (wijziging van redactionele aard/kennelijke verschrijving).  
 
Moties vreemd 
Er zijn geen moties vreemd en derhalve vervalt het agendapunt. 
 
Besluit De agenda wordt conform vastgesteld. 

 
 Mededelingen 

Het werkbezoek aan de stortplaats Zeeasterweg is bijzonder, want NV Afvalzorg heeft zowel 
Provinciale Staten als de Raad van de gemeente Lelystad uitgenodigd. Beide overheden hebben, 
ieder vanuit hun rol en bevoegdheid, te maken met de ontwikkelingen op en rond de stortplaats. 
Over twee weken kunt u kennis maken met het bedrijf Afvalzorg en de activiteiten op de 
stortplaats Zeeasterweg. 

 
 Geheimhouding       

Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 

 Toelating statenlid en benoeming burgerlid    
Dictum 1.  De heer C.A. Jansen (PVV) toe te laten als plaatsvervangend lid van Pro- 

vinciale Staten voor een periode van 16 weken vanwege het ziekteverlof van 
Statenlid de heer J.M. Keuter;  
2.  Het eerdere besluit van 15 september 2021 tot samenstelling van de Sta-
tencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie 
PVV te doen luiden: de heer C.A. Jansen;  
3.  De heer C.A. Kielen te benoemen tot burgerlid voor de PvdD in de vacature 
van mevrouw M. Veenstra;  
4.  Het eerdere besluit van 15 september 2021 tot samenstelling van de Sta-
tencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor de fractie 
PvdD te doen luiden: de heer C.A. Kielen.  

Besluit Conform 
Toezegging -- 
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6. Vragenhalfuurtje GroenLinks 
Onderwerp Verkeersveiligheid op de Oostvaardersdijk 
Beantwoording Portefeuillehouder de Reus 
Toezegging Gedeputeerde De Reus zegt toe om na een half jaar terug te komen met de 

resultaten van de genomen maatregelen ten aanzien van de verkeersveiligheid 
op de Oostvaardersdijk. 

 
  Vragenhalfuurtje GroenLinks 
Onderwerp Busverbinding Enkhuizen - Lelystad 
Beantwoording Portefeuillehouder de Reus 
Toezegging -- 
 
  Vragenhalfuurtje D66 
Onderwerp E-petities OV concessie IJssel-Vecht 
Beantwoording Portefeuillehouder de Reus 
Toezegging -- 

 
7.Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 13 oktober 2021 
Besluit Conform 

 
8.Vaststellen besluitenlijst van 15 september 2021 
Besluit Conform 

 
9.Hamerstukken 
a. Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 
Dictum 1. Het Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte vast te stellen en ter 

inzage te leggen. 
Besluit Conform 
 
b. Samenwerking Regio Zwolle 
Dictum 1. In te stemmen met de notitie “Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 

2021”; 
2. Het geoormerkte budget van € 110.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid uit 

de Najaarsnota structureel beschikbaar te stellen voor het deelnemen 
aan deze regionale netwerksamenwerking. 

3. De 13e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
Besluit Conform 
  
c. Verkenning van de opdrachtformulering voorlopige rapporteur als deelnemer 

aan de klankbordgroep regio Zwolle 
Dictum 1. Statenlid de heer S.M. de Reus voor de periode tot aan de goedkeuring 

van de definitieve opdracht als voorlopige rapporteur ‘impactvol 
samenwerken in de regio Zwolle’ vanuit PS te benoemen;  

2. Statenlid de heer S.M. de Reus namens provinciale Staten voor dit 
rapporteurschap deel te laten nemen aan de klankbordgroep van raads- 
en statenleden regio Zwolle met als voorlopige opdracht zorg te dragen 
voor terugkoppelingen uit de relevante overleggen in en rond de 
klankbordgroep aan commissie en/of PS (kaderstellende rol); 

3. De voorlopige rapporteur te verzoeken een definitieve opdracht voor 
het rapporteurschap uit te werken waarin is omschreven: 

            a) op welke wijze de opdracht wordt ingevuld;  
            b) welke relevante ontwikkelingen en aandachtspunten voor Flevoland te 
                verwachten zijn; 
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            c) hoe aan de commissie dan wel Staten wordt gerapporteerd; 
            d) welke middelen benodigd zijn in de vorm van (ambtelijke) 
                ondersteuning van de griffie of anderszins. 

Besluit Conform 
  
d. Vaststelling Flevolandse Woonagenda 
Dictum 1. De Flevolandse Woonagenda vast te stellen 
Besluit Conform 
Stemverklaring 50PLUS (voor), PvdA (voor), PVV (voor) 
  
e. Afronding MIRT-verkenning Oostvaardersoevers en vastleggen regionale 

cofinanciering voor realisatie van Oostvaardersoevers 
Dictum 1. De gereserveerde middelen met een omvang van € 4 miljoen vast te 

leggen als onderdeel van de regionale cofinanciering 
Oostvaardersoevers en deze middelen beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van het project Oostvaardersoevers. 

2. De 14e begrotingswijziging van 2021 vast te stellen. 
Besluit Conform 
Stemverklaring 50PLUS (voor), PVV (voor) 
  
f. Vaststelling Waterprogramma 
Dictum 1. Kennis te nemen van de antwoordnota Waterprogramma. 

2. Het Waterprogramma, inclusief bijlagen waterkwaliteit, vast te stellen. 
3. Het Waterprogramma te verwerken in het Omgevingsprogramma 

Flevoland bij de eerstvolgende wijziging van dit omgevingsprogramma 
en hoofdstuk 3 van het Omgevingsprogramma Flevoland in te trekken. 

4. Gedeputeerde Staten te mandateren om eventuele wijzigingen vast te 
stellen in de Factsheets Kaderrichtlijn Water naar aanleiding van de 
inspraak op het Nationaal Waterprogramma, besluitvorming over de 
KRW-maatregelen bij Waterschap Zuiderzeeland of uitkomsten uit 
nationale overleggen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring PvdD (voor), PvdA (voor) 
  
g. IPO - Begroting 2022 
Dictum 1. De bijdragen voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het jaar 2022 

vast te stellen op € 1.880.000 (IPO Den Haag) en € 1.507.870 (BIJ12). 
2. Geen wensen en bedenkingen mee te geven aan de afgevaardigden van 

de staten naar de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO.  
Besluit Conform 
  
h. Vaststelling programma Landschap van de toekomst 
Dictum 1. Kennis te nemen van de antwoordnota Programma Landschap van de 

Toekomst. 
2. Het Programma Landschap van de Toekomst inclusief de appendix 

Handboek Kernkwaliteiten Flevoland vast te stellen. 
3. Het Programma Landschap van de Toekomst te verwerken in het 

Omgevingsprogramma Flevoland, bij de eerstvolgende wijziging van dit 
omgevingsprogramma en paragraaf 2.1 van het Omgevingsprogramma 
Flevoland in te trekken. 

Besluit Conform 
  
i. Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland 
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Dictum 1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten om 
het aandelenkapitaal van Groeifonds Flevoland B.V. uit te breiden met  
€ 5.450.000 via een zogenoemde aandelenemissie; 

2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 
deelname in de aanvullende aandelenemissie; 

3. Het benodigde krediet van € 2.750.000 ter dekking van het, door de 
provincie Flevoland, te storten aandelenkapitaal beschikbaar te stellen; 

4. De 16e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen, 
inhoudende dat ter dekking van het potentiële risico op een duurzame 
waardevermindering van de aandelen (25%) een bedrag van € 687.500 
wordt onttrokken aan de Brede Bestemmingsreserve (oormerk 
“Financiering & support CMIP”) en deze middelen worden gestort in de 
Algemene reserve. 

Besluit Conform 
Stemverklaring 50PLUS (voor) 

 
10.Bespreekstukken 
a. Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2021 
Dictum 1. De ‘Financiële verordening provincie Flevoland 2021’ vast te stellen 

onder gelijktijdige intrekking van de ‘Financiële verordening provincie 
Flevoland 2018’ 

 
Amendement A 50PLUS, PVV, JA21 – Transparantie in mandaat gedane wijzigingen artikel 5 lid 4 
Toezegging Ingetrokken na toezegging 
 
Amendement B 50PLUS, PVV, JA21 – Een duidelijk behandelingsproces van P&C en P&C 

gerelateerde stukken 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 24 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring VVD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement C 50PLUS, PVV, JA21 – Extra transparantie en grip op reserves en voorzieningen 

aanpassing artikel 10 
Besluit Verworpen met 14 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring VVD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement D 50PLUS, PVV, JA21 – Jaarlijkse rapportage reserves en oormerken binnen brede 

bestemmingsreserves aanpassing artikel 10 
Dictum De ‘Financiële verordening provincie Flevoland 2021’ vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de ‘Financiële verordening provincie Flevoland 
2018’, waarbij een derde lid wordt toegevoegd aan artikel 10 in de Financiële 
verordening provincie Flevoland 2021 welke luidt;  
  
“Het college biedt Provinciale Staten jaarlijks bij de jaarrekening een 
rapportage aan. Deze rapportage bevat een kwalitatieve duiding van de stand 
van de reserves en oormerken binnen de brede bestemmingsreserve"  

Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring PvdA (voor), VVD (voor) 
Toezegging -- 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30/Amendement-B-50PLUS-PVV-JA21-Een-duidelijk-behandelingsproces-van-P-C-en-P-C-gerelateerde-stukken-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30/Amendement-C-50PLUS-PVV-JA21-Extra-transparantie-en-betere-grip-op-reserves-en-voorzieningen-aanpassing-artikel-10-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30/Amendement-D-50PLUS-PVV-JA21-Jaarlijkse-rapportage-reserves-en-oormerken-binnen-brede-bestemmingsreserve-aanpassing-artikel-10-1.pdf
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 Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2021 
Gewijzigd dictum De ‘Financiële verordening provincie Flevoland 2021’ vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de ‘Financiële verordening provincie Flevoland 
2018’, waarbij een derde lid wordt toegevoegd aan artikel 10 in de Financiële 
verordening provincie Flevoland 2021 welke luidt;  
  
“Het college biedt Provinciale Staten jaarlijks bij de jaarrekening een 
rapportage aan. Deze rapportage bevat een kwalitatieve duiding van de stand 
van de reserves en oormerken binnen de brede bestemmingsreserve" 

Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat GS per kwartaal met een mededeling komt 
met een verzamelstaat van de door GS in mandaat genomen besluiten. 

 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

 
b. Kaderdocument nieuw economisch beleid 
Dictum 1. Het Kaderdocument nieuw economisch beleid vast te stellen waarmee 

GS opdracht krijgt het nieuwe sociaal ruimtelijk economisch beleid uit 
te werken op basis van de door commissie EMS gezamenlijk 
geformuleerde kaders ten aanzien van; 

a. de prioritering van de 22 economische thema’s; 
b. de rolopvatting bij die 22 thema’s;  
c. de tien onderliggende waarden; 
d. de werkingsduur voor het nieuwe economisch beleid; 
e. het financieel kader. 

2. GS te verzoeken de waarden te concretiseren en waar gepast aan te 
merken als provinciaal belang. 

3. GS te verzoeken in het proces voor de uitwerking van het nieuwe 
beleid in de geest van de pilot bestuurlijke vernieuwing te blijven 
handelen en daar waar wenselijk de commissie te betrekken voor het 
geven van nadere duiding en richting op onderdelen van het te 
ontwikkelen sociaal ruimtelijk economisch beleid. 

Amendement E JA21 – Reset voorkantsturing nieuw economisch beleid 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 24 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring PvdA (tegen), DENK (tegen) 
Toezegging -- 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

37 

Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30/Amendement-E-JA21-Reset-voorkantsturing-economisch-beleid-1.pdf
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c. Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken 
Dictum 1. In te stemmen met eenmalig grondig herstel en het verbeteren van de 

publieke toegankelijkheid en beleefbaarheid van de collectie 
landschapskunstwerken Flevoland als belangrijke provinciale iconen 
met oog op het themajaar Ode aan het Landschap van NBTC en de 
Floriade in 2022 en hierbinnen prioriteit te geven aan de kunstwerken  
1. Aardzee; 2. De Groene Kathedraal; 3. Observatorium; 4. Sea Level; 

2. Ten behoeve van deze eenmalige impuls in 2021 en 2022 een bedrag 
op de begroting beschikbaar te stellen van € 500.000; 

3. Conform de afspraak in het coalitieakkoord met de eigenaren, 
gemeenten en terreinbeheerders de verplichtingen over de 
instandhouding van de collectie op de lange termijn te borgen 
inclusief cofinanciering; 

4. Met het oog op beslispunt 2 de 15e wijziging van de begroting 2021 vast 
te stellen. 

Amendement F 50PLUS, JA21 – cultuurondersteuning waar het echt nodig is 
Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 29 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring PvdD (tegen), GroenLinks (tegen), PVV (tegen), ChristenUnie (tegen) 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdD (voor), SGP (voor), ChristenUnie (voor), GroenLinks (voor), PVV (tegen) 

 
d. Rekenkameronderzoek 'Bron van Bescherming' 
Dictum 1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Bron van bescherming’, 

juni 2021; 
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten; 
3. De aanbevelingen vast te stellen en Gedeputeerde Staten op te dragen 

uitvoering te geven aan deze aanbevelingen: 
1. Vergroot de bekendheid van de provinciale regelgeving voor 

grondwaterbeschermingsgebieden door de regels actief onder de 
aandacht te brengen bij gemeenten, bedrijven en bewoners. Ga na 
welke lessen er geleerd kunnen worden van andere provincies en 
trek zo mogelijk samen op met drinkwaterbedrijven en/of andere 
provincies. 

2. Zorg dat de door de gemeenten aangegeven begrenzingen en 
(verwijzingen naar) regels voor beschermingsgebieden aansluiten 
op die van de provincie. Overweeg ook om bij een eventueel verder 
uitstel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hiervoor een 
instructieregel op te nemen in de Omgevingsverordening. Deel de 
overweging met PS. 

3. Verken op welke gebieden de provincie meer kan bijdragen aan de 
beschermingsmaatregelen die andere partijen nemen en aan het 
tegengaan van verontreinigingen waar andere partijen 
verantwoordelijk voor zijn. Deel de uitkomsten met de PS en geef 
aan welke acties uitgevoerd worden. 

4. Schep meer duidelijkheid over de bedoeling van de uitzonderingen 
op het verbod op bodemverstoring in 
grondwaterbeschermingsgebieden, welke staan beschreven in de 
Omgevingsverordening. 

5. Ga met de omgevingsdiensten in gesprek over mogelijke 
verbeteringen van het toezicht en handhaving in de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Deel de uitkomsten met PS en 
geef aan welke acties uitgevoerd worden. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30/Amendement-F-50PLUS-JA21-Cultuur-ondersteuning-waar-het-echt-nodig-is-1.pdf
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Toezegging -- 
 
Amendement G GroenLinks – Aanbeveling 2 niet vast te stellen 
Dictum Aanbeveling 2 komt te vervallen 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring PVV (tegen), PvdD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Gewijzigd dictum 1.  Kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Bron van bescherming’, juni 

2021; 
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten; 
3.De aanbevelingen vast te stellen en Gedeputeerde Staten op te dragen 
uitvoering te geven aan deze aanbevelingen: 

1. Vergroot de bekendheid van de provinciale regelgeving voor 
grondwaterbeschermingsgebieden door de regels actief onder de 
aandacht te brengen bij gemeenten, bedrijven en bewoners. Ga na 
welke lessen er geleerd kunnen worden van andere provincies en 
trek zo mogelijk samen op met drinkwaterbedrijven en/of andere 
provincies. 

2. Verken op welke gebieden de provincie meer kan bijdragen aan de 
beschermingsmaatregelen die andere partijen nemen en aan het 
tegengaan van verontreinigingen waar andere partijen 
verantwoordelijk voor zijn. Deel de uitkomsten met de PS en geef 
aan welke acties uitgevoerd worden. 

3. Schep meer duidelijkheid over de bedoeling van de uitzonderingen 
op het verbod op bodemverstoring in 
grondwaterbeschermingsgebieden, welke staan beschreven in de 
Omgevingsverordening. 

4. Ga met de omgevingsdiensten in gesprek over mogelijke 
verbeteringen van het toezicht en handhaving in de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Deel de uitkomsten met PS en 
geef aan welke acties uitgevoerd worden. 

 
Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (voor) 

 
11.Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 19.24 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021. 
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. A. Kost L. Verbeek 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30/Amendement-G-GroenLinks-Aanbeveling-2-niet-vast-te-stellen-1.pdf
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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 13 oktober 2021 15:30:00, Provincie Flevoland  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/13-oktober/15:30

	1. In te stemmen met de notitie “Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 2021”;
	2. Het geoormerkte budget van € 110.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid uit de Najaarsnota structureel beschikbaar te stellen voor het deelnemen aan deze regionale netwerksamenwerking.
	3. De 13e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen.

