Besluitenlijst PS
Registratienummer:
2841888

*2841888*
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 15 september 2021
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 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.

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 (Forum voor Democratie), de heer J.M. Keuter (PVV), mevrouw Dubois (PvdA),
de heer Van den Berg (GO)
Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Er zijn 36 Statenleden aanwezig.
Statenlid mevrouw Al-Obaidi wordt verwelkomd na haar verlof. De voorzitter
dankt de heer Nessar voor de vervanging gedurende haar afwezigheid.

Vaststellen agenda
Het agendapunt bekrachtigen/opheffen geheimhouding kan vervallen.
Bij de benoemingen staat op de agenda de aanwijzing van de adjunct griffier, de
heer Peters, tot plaatsvervangend griffier in de zin van de Provinciewet. De heer
Simonse geeft een toelichting op de gevolgde procedure.
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje; agendapunt 5 kan dus
vervallen.
Hamerstukken
De voorzitter informeert of er gestemd moet worden over een hamerstuk. Dat
blijkt het geval bij het eerste hamerstuk. De voorzitter stelt vast, na een bericht
van JA21, dat het bespreekpunt Samenwerkingsafspraken MRA een hamerstuk
met stemming kan zijn. De vergadering gaat daarmee akkoord.
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Hamerstuk 9c: kleine tekstuele aanpassing
Bij het hamerstuk ‘9c Wijziging Omgevingsverordening Flevoland inzake
verbetering verbod op bodemverstoring in grondwaterbeschermingsgebieden’
is een kleine tekstuele aanpassing gedaan. In de bundel bevinden zich de 2
versies van de verordening en een toelichting. E.e.a. is gedaan met toepassing
van artikel 18 lid 14 RvO (wijziging van redactionele aard/kennelijke
verschrijving).
Bespreekstukken
Agendapunt 10c (Reglement van Orde)
N.a.v. de bespreking in de Statencommissie van 23 juni, zijn enkele redactionele
aanpassingen gedaan. In alle stukken is de datum van inwerkingtreding
aangepast van 9 juni 2021 naar 15 september 2021.
(Het betreft de was-wordt lijst RvO 2021, Verordening Ambtelijke bijstand 2021,
Verordening Fractieondersteuning 2021 en de Verordening
werkgeverscommissie Statengriffier (Bijlagen 02 t/m 05)).
Agendapunt 10d (instellingsbesluiten)
N.a.v. de bespreking in de Statencommissie van 23 juni, is een kleine
redactionele aanpassing gedaan aan het Instellingsbesluit commissies (bijlage
01). Het betreft een verschrijving: in de opsomming van te benoemen leden voor
de fractie ChristenUnie stond per abuis mevrouw van Keulen-Nentjes nog
genoemd. Ook Marjolijn Veenstra stond nog genoemd. Zij heeft intussen haar
ontslag als burgerlid ingediend.

Besluit
Mededelingen

Moties vreemd aan de orde van de dag
Er worden geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
Conform
Op 22 september zijn 2 werkbezoeken gepland:
-Werkbezoek aan de Boerderij van de Toekomst te Lelystad (Portefeuillehouder
de heer Appelman)
-Werkbezoek aan de Kampersluis/Ketelsluis of Urkersluis in het kader van het
programma Groot onderhoud Bruggen en Sluizen (Portefeuillehouder de heer
de Reus).

Agendapunt Geheimhouding vervalt
Agendapunt Vragenhalfuurtje vervalt
Benoemingen: aanwijzing adjunct griffier tot plaatsvervangend griffier
Dictum
1. De heer S.H.W. Peters met terugwerkende kracht met ingang van 1 juni 2021
aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de provincie Flevoland;
2. Het statenbesluit van 8 november 2017, registratienummer #2140971 in te
trekken voor zover het de benoeming betreft van de plaatsvervangend
griffier, in de persoon van P.C. Liedekerken.
Besluit
Conform
Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 15 september 2021
Besluit
Conform
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Vaststellen besluitenlijst van 30 juni 2021
Besluit
Conform
a.

Hamerstukken

Dictum

Besluit
Stemverklaring
b.
Dictum
Besluit
c.
Dictum

Besluit
d.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig

Zienswijze bestemming jaarrekening resultaat 2020 en 1e wijziging begroting
2022
1. Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming
2020 van de OFGV;
2. Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde 1e wijziging van de
begroting 2022 van de OFGV.
Conform
VVD (voor)
Afvoeren moties
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de
nummers: EMS4, EMS6, EMS7, EMS8, EMS17, RND3, RND13, RND D22 als
afgedaan te beschouwen en van de lijst van moties af te voeren.
Conform
Wijziging Omgevingsverordening Flevoland inzake verbetering verbod op
bodemverstoring in grondwaterbeschermingsgebieden
1. De Verordening inzake verbetering verbod op bodemverstoring in
grondwaterbeschermingsgebieden vast te stellen.
2. Op grond van artikel 3 van de Inspraakverordening Flevoland 2006 geen
inspraak te verlenen.
Conform
Samenwerkingsafspraken MRA
1. Kennis te nemen van de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio
Amsterdam concept d.d. 12 juli 2021;
2. De volgende wensen en opvattingen zoals verwoord onder punt 6 in dit
voorstel mee te nemen, zijnde:
2a: De autonomie van Provinciale Staten, inclusief gerelateerde wet- en
regelgeving wordt niet aangetast;
2b: Zakelijk bestuur in plaats van een bestuur op basis van
vertegenwoordiging;
2c: Voorzitters platforms door provincie in plaats van vrije keuze voorzitters;
2d: Samenwerkingsafspraken zijn gedetailleerd van karakter; samenwerking
vraagt ook om onderling vertrouwen;
2e: Samenwerkingsafspraken zijn niet vernieuwend en doen weinig recht aan
aanbevelingen uit de evaluatie;
2f: Zorg voor een duidelijke scheiding van hoofd- en bijzaken en een
aantrekkelijke, visuele vormgeving van de Samenwerkingsafspraken;
2g: Werk de manier waarop de inhoudelijke terugkoppeling en
verantwoording vanuit de platforms naar de colleges en de raden/Staten
plaatsvindt nader uit.
3. De wensen en opvattingen op de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio
Amsterdam concept d.d. 12 juli 2021 te verwerken in de gezamenlijke
deelregionale reactie en deze vervolgens toe te sturen aan de Regiegroep
van de Metropoolregio Amsterdam;
-36
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Besluit
Stemverklaringen

Aangenomen met 28 stemmen voor en 8 tegen
--

Bespreekstukken
Procedurevoorstel e-petitie 'Stop de kaalslag van het openbaar vervoer in de
gemeente Dronten'
Dictum
1. De e-petitie ‘Stop de kaalslag van het openbaar vervoer in de gemeente
Dronten’ rechtstreeks te agenderen voor uw Statenvergadering van 15
september 2021;
2. De petitionaris voor de behandeling van het voorstel door Provinciale
Staten (PS) gelegenheid te geven de e-petitie mondeling nader toe te
lichten en haar daarvoor vijf minuten te verstrekken;
3. Het college te verzoeken de e-petitie te betrekken bij de
besluitvorming over het transitieplan;
4. Het college te verzoeken een terugkoppeling aan PS te geven op welke
manier de e-petitie betrokken is in de besluitvorming over het
transitieplan.
Toezegging
Gedeputeerde De Reus zegt toe dat de Staten actief op de hoogte worden
gehouden van de voortgang van het overleg met de gemeente Dronten en de
uitkomst daarvan.
Besluit
Met algehele stemmen aanvaard.
a.

b.
Dictum

Toezegging
Besluit

Procedurevoorstel e-petitie 'Nee, tegen het schrappen en versoberen van
buslijnen van en naar Swifterbant'
1. De e-petitie ‘Nee, tegen het schrappen en versoberen van buslijnen van
en naar Swifterbant’ rechtstreeks te agenderen voor uw
Statenvergadering van 15 september 2021;
2. De petitionaris voor de behandeling van het voorstel door Provinciale
Staten (PS) gelegenheid te geven de e-petitie mondeling nader toe te
lichten en haar daarvoor vijf minuten te verstrekken;
3. Het college te verzoeken de e-petitie te betrekken bij de
besluitvorming over het transitieplan;
4. Het college te verzoeken een terugkoppeling aan PS te geven op welke
manier de e-petitie betrokken is in de besluitvorming over het
transitieplan.
Zie toezegging onder bespreekstuk a.
Met algehele stemmen aanvaard.

c.
Dictum

Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten
1. Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2021
vast te stellen, inclusief Verordening Ambtelijke bijstand 2021,
Verordening Fractieondersteuning 2021 en Verordening
Werkgeverscommissie Statengriffier;
2. Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2015 in
te trekken.

Amendement A
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

Aanpassen artikel 10.1 RvO
36
Verworpen met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen
PvdD (voor) ,VVD (tegen), PVV (tegen), D66 (tegen), GroenLinks (voor)
--
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Amendement B
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

Aanpassen 50.1, 51.1, 52.1 RvO
Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2021 vast te
stellen, inclusief Verordening Ambtelijke bijstand 2021, Verordening
Fractieondersteuning 2021 en Verordening Werkgeverscommissies
Statengriffier; waarbij artikel 50.1 in het Reglement van Orde vervangen is in:
“Indien de commissaris of het college geheimhouding oplegt, doet zij dit
onder schriftelijke motiverende verwijzing naar de relevante bepalingen uit
de provinciewet en de wet openbaarheid van bestuur en de toelichting
hierop. Hierbij worden de gronden voor geheimhouding en de termijn
waarvoor deze moet gelden aangegeven”, artikel 51.1 in het Reglement van
Orde vervangen is in: “Indien de commissaris of het college geheimhouding
oplegt, doet zij dit onder schriftelijke motiverende verwijzing naar de
relevante bepalingen uit de provinciewet en de wet openbaarheid van
bestuur en de toelichting hierop. Hierbij worden de gronden voor
geheimhouding en de termijn waarvoor deze moet gelden aangegeven” en
artikel 52.1 in het Reglement van Orde te vervangen in: “Indien de
commissaris of het college geheimhouding oplegt, doet zij dit onder
schriftelijke motiverende verwijzing naar de relevante bepalingen uit de
provinciewet en de wet openbaarheid van bestuur en de toelichting hierop.
Hierbij worden de gronden voor geheimhouding en de termijn waarvoor deze
moet gelden aangegeven”
36
Aangenomen met 21 stemmen voor en 15 stemmen tegen.
VVD (tegen), PVV (voor), D66 (tegen)
--

Motie 1
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

JA21 – Dubbelfuncties
36
Verworpen met 5 stemmen voor en 31 stemmen tegen
VVD (tegen), PVV (tegen), D66 (tegen)
--

Motie 2
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging
Motie 3
Dictum

ChristenUnie, PvdD, D66, SGP, CDA, Groen Links, 50PLUS, PVV – twee
burgerleden per fractie RVO artikel 5.4
-de griffie de (financiële) consequenties te (laten) onderzoeken voor
Statenfracties om twee burgerleden voor te dragen en te installeren
-De uitkomsten van het onderzoek te delen voor het einde van 2021 zodat
deze meegenomen kunnen worden in de p&c-cyclus.
36
Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen
VVD (tegen), PVV (voor)
-PvdD , PvdA, PVV– Erkenning en waardering Burgerleden
De procedurecommissie de mogelijkheden te laten onderzoeken hoe de
vergoeding van burgerleden meer in lijn kan komen met de verrichte
werkzaamheden en meer recht doet aan het belang en waardering van onze
burgerleden.
Hierin in elk geval te onderzoeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden dat
burgerleden vacatiegeldkunnen declareren bij deelname aan officiële door de
provincie georganiseerde activiteiten, zoals Statenacademies,
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Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

Statenleergangen en werkbezoeken; Hiervoor structurele dekking te zoeken
vanaf de begroting van 2022.
De uitkomsten van het onderzoek met financiële dekking te verwoorden in een
Statenvoorstel en deze bij de begroting 2022 voor te leggen aan PS.
36
Aangenomen met 25 stemmen voor en 11 stemmen tegen
VVD (tegen), D66 (voor), GroenLinks (voor)
--

Motie 4
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

PvdD – Het goed organiseren van tegenmacht
36
Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen
VVD (tegen), PVV (tegen)
--

Motie 5
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

PvdD – Geef fractiemedewerkers meer toegang
36
Verworpen met 16 .stemmen voor en 20 stemmen tegen
VVD (tegen), PVV (tegen), D66 (voor)

Motie 6
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Toezegging

PvdD – Geef fractiemedewerkers meer rechten
36
Verworpen met 10 stemmen voor en 26 stemmen tegen
VVD (tegen), PVV (tegen)
--

c.
Dictum na
aangenomen
amendement

Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten
1.Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2021 vast te
stellen, inclusief Verordening Ambtelijke bijstand 2021, Verordening
Fractieondersteuning 2021 en Verordening Werkgeverscommissies
Statengriffier; waarbij artikel 50.1 in het Reglement van Orde vervangen is in:
“Indien de commissaris of het college geheimhouding oplegt, doet zij dit
onder schriftelijke motiverende verwijzing naar de relevante bepalingen uit de
provinciewet en de wet openbaarheid van bestuur en de toelichting hierop.
Hierbij worden de gronden voor geheimhouding en de termijn waarvoor deze
moet gelden aangegeven”, artikel 51.1 in het Reglement van Orde vervangen is
in: “Indien de commissaris of het college geheimhouding oplegt, doet zij dit
onder schriftelijke motiverende verwijzing naar de relevante bepalingen uit de
provinciewet en de wet openbaarheid van bestuur en de toelichting hierop.
Hierbij worden de gronden voor geheimhouding en de termijn waarvoor deze
moet gelden aangegeven” en artikel 52.1 in het Reglement van Orde te
vervangen in: “Indien de commissaris of het college geheimhouding oplegt,
doet zij dit onder schriftelijke motiverende verwijzing naar de relevante
bepalingen uit de provinciewet en de wet openbaarheid van bestuur en de
toelichting hierop. Hierbij worden de gronden voor geheimhouding en de
termijn waarvoor deze moet gelden aangegeven”
2.Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2015 in te
trekken.
36
Aangenomen met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen
--

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
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Instellingsbesluit commissies en procedurecommissie van Provinciale Staten
1. Voor de commissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie,
Mobiliteit en Samenleving (EMS) een instellingsbesluit te nemen zoals
opgenomen in bijlage 1. Hiermee de grondslag voor het functioneren van de
commissies vast te leggen als Statencommissies in de zin van artikel 80
provinciewet en het Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland;
2. In het instellingsbesluit de leden van de betreffende commissie te
benoemen en hierbij alle Staten- en burgerleden te benoemen als
plaatsvervangend lid van alle commissies, met dien verstande dat per fractie
het volgende aantal aanwezig mag zijn in de commissies:
-1 tot 6 zetels: twee leden
-6 of meer zetels: drie leden;
3. Voor de procedurecommissie een instellingsbesluit te nemen zoals
opgenomen in bijlage 2. Hiermee de grondslag voor het functioneren
van de procedurecommissie vast te leggen als ‘andere commissie’ in de
zin van artikel 82 Provinciewet.
4. In het instellingsbesluit de leden van de procedurecommissie te benoemen.
5. Hierbij te bepalen dat wijzigingen in de instellingsbesluiten in bijlage 1 ten
gevolge van tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van de commissie,
rechtstreeks op de Statenagenda kunnen worden geplaatst als onderdeel
van een ‘Statenvoorstel toelating staten- of burgerlid’.
6. Hierbij te bepalen dat wijzigingen in het instellingsbesluit in bijlage 2, na
bespreking in het seniorenconvent, rechtstreeks en als hamerstuk op de
Statenagenda kunnen worden geplaatst.
Toezegging
-Aantal aanwezig
36
Besluit
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Stemverklaringen -d.
Dictum

e.
Dictum

Toezegging
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef
In te stemmen met de in de verkenningsrapportage Laan van Nieuw Land en
Verlengde Westerdreef aangegeven voorkeursoplossing en het bijbehorende
budget van € 24 miljoen, exclusief BTW en het project mee te nemen in het
PMIRT 2022-2026 en daarmee te verwerken in de begroting van 2022.
-35
Aangenomen met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen
PvdD (tegen), PvdA (voor), VVD (voor)

Agendapunt Motie(s) vreemd aan de orde van de dag vervalt
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.05 uur.
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 oktober 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 15 september 2021 14:00:00, Provincie Flevoland

