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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 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: mevrouw C.J. Schotman 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 (vanaf 14:30 uur). PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. 
Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe. Forum voor Democratie: 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: mw. I.B. Joosse (PVV), de heer C.H.W. van den Berg (GO), J.M. Keuter (PVV), de 
heer W.H.A. Klink (CDA) 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

 
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 36 van de 40 Statenleden aanwezig. 
 
De voorzitter meldt dat hij rond 22.30 uur de balans zal opmaken of de agenda 
geheel besproken kan worden, dan wel dat een eventuele vervolgbespreking 
nodig is in een extra Statenvergadering. 

 
 Vaststellen agenda 

Bekrachtigen / opheffen geheimhouding 
Agendapunt 4 bekrachtigen/opheffen geheimhouding komt te vervallen. 
 
Vragenhalfuurtje  
De fractie GroenLinks heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over de mededeling 
Transitieplan OV zoals verzonden op 25 juni. Deze worden geagendeerd bij agendapunt 5. De 
fractie van de VVD geeft aan mondelinge vragen te willen stellen aan gedeputeerde Hofstra over 
de PAS-melders en vergunningsaanvragen. De voorzitter concludeert dat dit verzoek eveneens in 
behandeling kan worden genomen bij hetzelfde agendapunt. 
 
Hamerstukken 
Bij agendapunt 8 staan twee hamerstukken geagendeerd.  
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Bij agendapunt 8b staat geagendeerd ‘ Vaststellen Inpassingsplan Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland’. Hierover is door het college een spoedmededeling verzonden waarin is 
aangegeven dat de contracten met grondeigenaren (Waterschap en Rijksvastgoedbedrijf) en 
afnemers nog niet gesloten zijn.  
De voorzitter stelt voor, na een toelichting van gedeputeerde Appelman en discussie met PS, dit 
hamerstuk op de agenda te handhaven. Het ordevoorstel (1) om de Maritieme Servicehaven als 
hamerstuk op de agenda te handhaven wordt met 35 stemmen voor en 1 stem tegen 
aangenomen. De heer Khedoe meldt na de stemming dat hij verkeerd gestemd heeft. Hij wilde 
voor stemmen in plaats van tegen.  
 
De Voorzitter geeft aan dat de fractie JA21 heeft laten weten dat agendapunt 9d ‘Statenvoorstel 
partiele herziening meerjarenprogramma FVA 2021-2025’ alsnog een hamerstuk mag worden. De 
fracties PvdD en GroenLinks geven aan voornemens te zijn een amendement in te dienen. De 
voorzitter concludeert dat genoemd agendapunt een bespreekstuk blijft. 
  
Moties vreemd aan de orde van de dag 
De fractie van de PvdD wenst een motie vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te 
voegen. De titel van de motie luidt: ‘Laat Konikspaarden niet onnodig leiden’.  
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt vooralsnog als agendapunt 10 toegevoegd aan 
de agenda.  Op moment vaststellen agenda zijn ook de antwoorden op de door de PvdD gestelde 
schriftelijke vragen aan Provinciale Staten verzonden. Mogelijk zijn deze aanleiding de motie 
vreemd niet te handhaven. Dit zal bij agendapunt 10 blijken. 
Besluit Conform 

 
 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 

 Geheimhouding      
Dit agendapunt is komen te vervallen. 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp Vragen GroenLinks, mede namens de fracties D66, CDA, SGP, SP, DENK en 
PvdD, over de mededeling Transitieplan OV zoals verzonden op 25 juni. 

Beantwoording Portefeuillehouder De Reus 
Toezegging -- 

 
Onderwerp Vragen VVD over de voortgang dossier stikstof t.a.v. PAS-meldingen en 

vergunningsaanvragen. 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 30 juni 2021 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van de Statenvergadering van 9 juni 2021 en de Integrale 
Statencommissie van 16 juni 2021 

Besluit Conform 
 
 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00#documentVoteInfo26265
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 Hamerstukken 
a. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 RHC Het Flevolands 

Archief 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp programmabegroting 2022 -

2025 van RHC Het Flevolands Archief.  
Besluit Conform 
 
b. Vaststellen Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
Dictum 1. Het gewijzigde Inpassingsplan en het bijbehorende Milieueffectrapport 

(MER) voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) vast 
te stellen. 

a. Gelet op de tijdig ontvangen zienswijzen, de reacties van de betrokken 
overheden en het toetsingsadvies van de Commissie voor de  
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.); 

b. Gelet op de bijgevoegde Nota van beantwoording, waarin de provincie 
reageert op de voornoemde zienswijzen, reacties en adviezen, en de 
daaruit volgende 'Lijst van wijzigingen'; 

c. Gelet op het feit dat de MSNF onder de naam Flevoport Urk is vermeld in 
bijlage II van de Crisis- en herstelwet, zodat de procedurele bepalingen 
als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing zijn; 

d. Gelet op de op 4 mei 2021 door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verleende ontheffing op grond van artikel 3.2 van het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor de realisatie van de 
MSNF binnen het IJsselmeer in de gemeente Urk; 

e. Het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-
bestand NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL20-VG01, inclusief het 
bijbehorende Milieueffectrapport, gewijzigd vast te stellen. 

Besluit Conform 
Stemverklaringen  PvdD (voor) 

 
 Bespreekstukken 

a. Zomernota 
Dictum 1. De Zomernota 2021 vast te stellen;  

2. Het (netto) voordelig saldo van de Zomernota 2021 van € 0,8 mln. toe te 
voegen aan de Brede Bestemmingsreserve;  

3. De met de Zomernota 2021 samenhangende 12e wijziging van de 
Programmabegroting 2021 vast te stellen; 

4. Het bruto raamkrediet t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen 2021 van 
€ 39.509.919 te verhogen met € 9.136.304 naar € 48.646.223. 

 
Amendement A VVD – Huur Batavialand  
Dictum 1.  De zomernota  2021 vast  te  stellen  met de aanpassing  dat  de 

huurverlaging  voor Stichting  Batavialand  van 520.000, in verband  met  de 
beperkende maatregelen  voor  COVID-19, niet  in de begroting  op te  nemen  
maar als oormerk "huurverlaging  Batavialand"  in de brede  
bestemmingsreserve  te storten;  

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 19 stemmen voor en 17 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-A-VVD-Huur-Batavialand-1.pdf
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Amendement B GroenLinks, PvdD – Extra bijdrage subsidieregeling Groene daken en gevels 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), ChristenUnie (verdeeld), PVV (tegen) 
 
Amendement C 
Ingetrokken en 
vervangen door 
amendement D 

SGP, VVD, CDA, PVV - Extra bijdrage N50 

 
Amendement D SGP, VVD, CDA , PVV - Extra bijdrage N50 via reserve mobiliteit 
Dictum 2.  Van het (netto) voordelig saldo van de Zomernota (0.8 mln.), 250k toe te 

voegen aan de reserve Mobiliteit t.b.v. de verbreding N50 tussen Kampen en 
Kampen Zuid en het resterend voordeligsaldo toe te voegen aan de BBR. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (voor), PvdD (tegen), 50PLUS (voor), ChristenUnie (voor), PVV 

(voor) 
 
Motie 2 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 5 

JA21 – Vergroten sportvisserijtoerisme in Flevoland 

 
Motie 3 VVD, 50PLUS – Is Zomernota een afwijkingennota? 
Dictum Verzoeken het college:  

Om voor de volgende Zomernota een modes te vinden waarbij PS beter 
betrokken wordt bij de nieuwe accenten, extra inspanningen en intensivering 
van beleid. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 22 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Stemverklaringen SP (voor), CDA (voor), PVV (voor). 
 
Motie 4 PvdA, D66 – Batavia op het land 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Stemverklaringen SP (voor), JA21 (tegen), CDA (voor), PVV (tegen). 
 
Motie 5 JA21 – Vergroten sportvisserijtoerisme in Flevoland 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 5 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen), CDA (tegen), VVD (tegen), GroenLinks (tegen), PvdD (tegen), 

D66 (tegen), PVV (tegen). 
 
 Zomernota 
Gewijzigd 
dictum 

1. De Zomernota 2021 vast te stellen, met de aanpassing dat de 
huurverlaging voor Stichting Batavialand van € 520.000, in verband met de 
beperkende maatregelen voor COVID-19, niet in de begroting wordt 
opgenomen maar als oormerk "huurverlaging Batavialand" in de Brede 
Bestemmingsreserve wordt gestort;  

2. Van het (netto) voordelig saldo van de Zomernota 2021 van € 0,8 mln. een 
bedrag van € 0,25 mln. toe te voegen aan de reserve Mobiliteit  t.b.v. de 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-B-GroenLinks-PvdD-Extra-bijdrage-subsidieregeling-Groene-daken-en-gevels-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-D-SGP-VVD-CDA-PVV-Extra-bijdrage-N50-via-reserve-Mobiliteit-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-3-VVD-50PLUS-Is-Zomernota-een-afwijkingennota-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-4-PvdA-D66-Batavia-op-het-Land-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-5-JA21-Vergroten-Sportvisserijtoerisme-in-Flevoland-1.pdf
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verbreding N50 tussen Kampen en Kampen Zuid en het resterend voordelig 
saldo toe te voegen aan de Brede bestemmingsreserve;  

3. De met de Zomernota 2021 samenhangende 12e wijziging van de 
Programmabegroting 2021 vast te stellen; 

4. Het bruto raamkrediet t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen 2021 van 
€ 39.509.919 te verhogen met € 9.136.304 naar € 48.646.223. 

 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdD (tegen). 

 
b. Regionale Energie Strategie 1.0 Flevoland 
Dictum 1.1. De Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 (RES 1.0) vast te stellen, met 

daarin de onderdelen; 
- Het bod betreft het realiseren van bestaand beleid, wat neerkomt op 5,81 

TWh aan hernieuwbare energie in 2030 bestaande uit wind (4,64 TWh) en 
zon (1,17 TWh); 

- Als regio verder in te zetten op energiebesparing bij woningen en 
bedrijven; 

- Inwoners en ondernemers actief te betrekken bij het opstellen van 
toekomstig ruimtelijk energiebeleid en projecten door middel van 
proces-, project- en financiële participatie; 

- Als regio verder te onderzoeken wat eventuele nieuwe locaties en 
technieken zijn voor alternatieve duurzame opwekking en opslag. 

1.2. De RES de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven via de 
 Regionale Structuurvisie Warmte; 
- In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut 

wordt waar ze beschikbaar is; 
- Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt; 
- Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen 

gemeenten en onderling in de regio; 
- Er komen aandachtspunten voor warmtenetten, onder andere over 

toegang, eigenaarschap, financiering en afname. Deze punten zijn in 
ontwikkeling en krijgen een plek in een latere RES. 

Toezegging De gedeputeerde zegt toe met een mededeling te komen met een overzicht 
van maatregelen die mogelijk zijn om windmolens vogelvriendelijk te maken. 

 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
Stemverklaringen JA21 (tegen), Forum voor Democratie (tegen), PvdD (voor). 
 
Motie 6 VVD, JA21, PVV, 50PLUS, SGP, Forum voor Democratie – Kaderstelling ambitie 

RES 2.0 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 18 stemmen tegen. 
Stemverklaringen PvdA (tegen). 
 
Motie 7 VVD, SGP, JA21, PVV, Forum voor Democratie– Geen verwijzing sectoren 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 18 stemmen tegen. 
Stemverklaringen -- 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/15:30/DOCUVITP-2778436-v5-Statenvoorstel-Zomernota-2021.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/15:30/DOCUVITP-2773215-v9-Statenvoorstel-Regionale-Energie-Strategie-1-0-Flevoland.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-6-VVD-JA21-PVV-50PLUS-SGP-FvD-Kaderstelling-ambitie-RES-2-0-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-7-VVD-SGP-JA21-PVV-FvD-Geen-verwijzing-sectoren-1.pdf
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Motie 8 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 16 

CDA, JA21, VVD – Geen verwijzing naar politiek draagvlak kernenergie 

 
Motie 9 PvdD, D66, GroenLinks – Maak windmolens vogelvriendelijk 
Dictum Verzoeken het college:  

De mogelijkheden tot vogelvriendelijke windmolens te onderzoeken en terug 
te komen naar PS met een passend voorstel;  

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met  22 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Stemverklaringen PvdA (voor) , PVV (voor), Forum voor Democratie (voor), VVD (tegen). 
 
Motie 10 wordt 
ingetrokken en 
vervangen door 
motie 15 

PvdD, JA21– Biomassa past niet binnen de RES 1.0 

 
Motie 11 D66, PvdA, PvdD – Kleinschalig zon op dak 
Dictum Dragen het college op:  

Als regio verder in te zetten op het stimuleren van de productie van zonne-
energie door middel van zonnepanelen op daken van particulieren en MKB 
waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de  
dak capaciteit en waarbij de overcapaciteit dicht bij de bron gebruikt wordt.    

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
Stemverklaringen JA21 (voor), Forum voor Democratie (tegen). 
 
Motie 12 PvdA, GroenLinks en SP – Inzicht in energiebesparing en -verbruik bij 

Flevolandse bedrijven/instellingen 
Dictum Verzoeken het college: 

-nog dit jaar in kaart te brengen hoe provincie Flevoland, eventueel samen 
met medeoverheden en partners, bedrijven en instellingen in Flevoland kan 
laten voldoen aan hun meldingsplicht in aanloop naar RES 2.0;  
-de resultaten van deze verkenning inclusief lasten en baten voor verdere 
besluitvorming aan de PS voor te leggen 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met  19 stemmen voor en 17 stemmen tegen. 
Stemverklaringen VVD (tegen). 
 
Motie 13 PvdA, D66, SP - Flevolanders aan het roer via een burgerpanel energietransitie 
 Dragen het college op: 

-Een Burgerpanel Energietransitie Flevoland op te zetten die inhoudelijk 
meedenkt en programma RES Flevoland adviseert bij de inhoudelijke 
ontwikkeling en uitvoering van de toekomstige RES-en;    
-De burgerpanel te voorzien van een duidelijk mandaat en een sterke en 
onafhankelijke positie t.o.v. programma-organisatie RES;  
-Bij het samenstellen en werven voor de burgerpanel rekening te houden met 
de uitgangspunten inclusiviteit en representativiteit, zodat niet alleen de 
‘’usual suspects’’ worden betrokken.   

Aantal aanwezig 36 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-9-PvdD-D66-GroenLinks-Maak-windmolens-vogelvriendelijk-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-11-D66-PvdA-PvdD-Kleinschalig-zon-op-dak-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-12-PvdA-GroenLinks-SP-Inzicht-in-energiebesparing-en-verbruik-bij-Flevolandse-bedrijven-en-instellingen-1.pdf
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Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 
Stemverklaringen GroenLinks (verdeeld). 
 
Motie 14 PVV – Stimuleer tot grootschalige draagvlakonderzoeken 
Dictum Dragen het college op:  

In komende RES-overleggen bij de Flevolandse gemeenten te pleiten voor 
grootschalige draagvlakonderzoeken, o.a. onder bewoners in en rond de 
zoekgebieden en aan te geven dat de provincie bereid is deze te faciliteren of 
op andere wijze te ondersteunen. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met  22 stemmen voor en  14 stemmen tegen.  
Stemverklaringen -- 
 
Motie 15 PvdD, JA21 – Biomassa past niet binnen de RES 1.0 
Dictum Verzoeken het college: 

-Grootschalige houtige biomassa als bron van stroom en warmte in de 
toekomst niet meer wordt ingezet in Flevoland, ook niet indirect via import 
van warmte voor warmtenetten binnen Flevoland;  
-Het college deze boodschap nogmaals en met veel kracht over te brengen 
aan Vattenfall m.b.t. hun plannen voor een grootschalige warmte 
biomassacentrale in Diemen 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
Stemverklaringen JA21 (tegen), PvdA (tegen), PVV (voor), VVD (tegen), DENK (tegen). 
 
Motie 16 CDA, JA21, VVD, PVV – Geen verwijzing naar politiek draagvlak kernenergie 
Dictum Dragen het college op:  

1. De genoemde stelling op pag. 40: “Vooralsnog bestaat hiervoor weinig 
maatschappelijk en politiek draagvlak” te wijzigen in:  “Vooralsnog bestaat 
hiervoor wisselend maatschappelijk en politiek draagvlak” 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
Stemverklaringen D66 (voor), ChristenUnie (voor). 

 
c. Verstedelijkingsconcept Versie 2  
Dictum 1. Wensen en Bedenkingen te bespreken met betrekking tot het  

Verstedelijkingsconcept Versie 2 
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de  

gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de  
voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie. 

 
Amendement E PvdD – Laat het groen meegroeien met de verstedelijking 
Dictum 2.  In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de 

gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter 
van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie en daarin op te 
nemen:  Als voorwaarde voor de verstedelijking van de regio op te nemen dat 
de hoeveelheid ‘groen’ (natuur) evenredig meegroeit met de andere 
ontwikkelingen; 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 
Stemverklaringen PVV (voor), PvdA (tegen), JA21 (tegen). 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-13-PvdA-D66-SP-Flevolanders-aan-het-roer-via-een-burgerpanel-energietransitie-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-14-PVV-Stimuleer-tot-grootschalige-draagvlakonderzoeken-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-15-PvdD-JA21-Biomassa-past-niet-binnen-de-RES-1-0-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-16-CDA-JA21-VVD-PVV-Geen-verwijzing-naar-politiek-draagvlak-kernenergie-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-E-PvdD-Laat-het-groen-meegroeien-met-de-verstedelijking-1.pdf


  B e s l u i t e n l i j s t  P S  
 

 Bladnummer 

 8 
 
 
 
 

 

Amendement F PvdD – Groen Pampushout als voorwaarde voor ontwikkeling Pampus 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 23 stemmen tegen. 
Stemverklaringen PvdA (tegen), PVV (tegen), GroenLinks (voor). 
 
Amendement G 
wordt ingetrokken 
en vervangen 
door 
amendement J 

PvdD, D66, SP – Inzetten op duurzame meerzijdige ontsluiting 

 
Amendement H JA21 – wensen en bedenkingen m.b.t het verstedelijkingsconcept versie 2 
Dictum 2. In te stemmen met de verwerking van de  reactie van de Staten in de 

gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter 
van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie, en daar het volgende aan toe te 
voegen:  
 Schrappen van de volgende zinnen:  
- “en de mogelijke aanleg van een hyperconnectiviteitshub (cluster van 
datacenters) in Zeewolde” (pag. 8); 
- “De definitieve locatiekeuze vindt vervolgens plaats in het kader van de 
Verstedelijkingsstrategie.” (pag. 67);  
En vervangen van de zin(pag.25)  “Voor de locatie is een zoekgebied in beeld 
in Oosterwold, in de gemeenten Almere en Zeewolde.” door “Voor de locatie 
is een zoekgebied in beeld in Oosterwold, in de gemeente Almere”.  

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
Stemverklaringen VVD (voor). 
 
Amendement I 
ingetrokken en 
vervangen door 
amendement K 

SP, PvdA – meer aandacht voor de bestaande voorraad betaalbare 
huurwoningen (maatregelenwet) 

 
Amendement J PvdD, D66, SP – Inzetten op duurzame meerzijdige ontsluiting 
Dictum In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de 

gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter 
van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie en daarin op te nemen:  “In het 
belang van de ontwikkeling van Flevoland en de gestelde woonopgave 
blijven we investeren in duurzame meerzijdige ontsluitingen van de MRA 
Oostflank. Met daarin in elk geval de aanleg en verbetering van de 
spoorverbindingen, zoals de aanleg Lelylijn, verhoging capaciteit  Flevolijn 
en verbetering verbinding met Utrecht.”  

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 
Stemverklaringen JA21 (voor). 
 
Amendement K SP, PvdA – meer aandacht voor de bestaande voorraad betaalbare 

huurwoningen (maatregelenwet) 
Dictum In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de 

gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de voorzitter 
van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie  en daarin op te nemen:  Extra 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-F-PvdD-Groen-Pampushout-als-voorwaarde-voor-ontwikkeling-Pampus-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-H-JA21-Wensen-en-Bedenkingen-met-betrekking-tot-het-Verstedelijkingsconcept-Versie-2-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-J-PvdD-D66-SP-Inzetten-op-duurzame-meerzijdige-ontsluiting-1.pdf
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aandacht wordt verzocht om de bestaande voorraad betaalbare 
huurwoningen te  beschermen en te vergroten.  
Met betrekking tot het chronisch gebrek en toenemende tekort aan 
betaalbare huurwoningen, wordt verzocht een halt toe te roepen aan de 
vermindering van de voorraad van betaalbare huurwoningen en het tekort 
aanzienlijk te verminderen. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 
Stemverklaringen ChristenUnie (tegen). 
 
Motie 17 VVD – Mobiliteit binnen MRA 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 17 stemmen voor en 19 stemmen tegen 
Stemverklaringen JA21 (voor), ChristenUnie (tegen) 
 
Motie 18 VVD – Multimodale IJmeerverbinding 
Dictum Verzoeken het college: 

-nog dit jaar in kaart te brengen hoe provincie Flevoland, eventueel samen 
met medeoverheden en partners, bedrijven en instellingen in Flevoland kan 
laten voldoen aan hun meldingsplicht in aanloop naar RES 2.0;  
-de resultaten van deze verkenning inclusief lasten en baten voor verdere 
besluitvorming aan de PS voor te leggen 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Stemverklaringen D66 (voor), PVV (voor), ChristenUnie (voor). 
 
Motie 19 CDA, GroenLinks, VVD – Provinciaal belang datacenterontwikkelingen 

verwerken in teksten van de MRA Verstedelijkingsstrategie 
Dictum Verzoeken het college: 

-de belangen van Flevoland zoals verwoord in het amendement A d.d. 9 juni 
jl. inzake tijdelijk provinciaal belang voor datacenterontwikkelingen in 
Flevoland goed te verwerken in de teksten van de MRA 
Verstedelijkingsstrategie.  
In ieder geval toe te zien op de volgende aspecten:  
-Alleen te spreken van het gebied Almere/Zeewolde als een potentieel 
geschikte locatie voor een 4e hyperconnectiviteitshub de specifieke locatie 
Oosterwold uit de teksten in Verstedelijkingsstrategie te verwijderen;    
Daar waar er wordt gesproken over tijdslijnen en “korte termijn besluit” in 
relatie tot de locatie voor een 4e hyperconnectiviteitshub tevens aan te 
geven dat eerst het datacenterbeleid Flevoland dient te worden vastgesteld 
voordat er sprake kan zijn van besluitvorming rondom een locatie. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen;  
Stemverklaringen D66 (tegen), PVV (voor), JA21 (voor). 

 
 Verstedelijkingsconcept Versie 2  
Gewijzigd 
dictum 

1.  Wensen en Bedenkingen te bespreken met betrekking tot het  
       Verstedelijkingsconcept Versie 2 
2. In te stemmen met de verwerking van de reactie van de Staten in de 

gezamenlijke brief van de MRA deelregio Almere-Lelystad aan de 
voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie  
a) en daarin op te nemen:   

Als voorwaarde voor de verstedelijking van de regio op te nemen dat 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-K-SP-GroenLinks-PvdA-Meer-aandacht-voor-de-bestaande-voorraad-betaalbare-huurwoningen-maatregelenwet-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-17-VVD-Mobiliteit-binnen-MRA-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-18-VVD-Multimodale-IJmeerverbinding-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-19-CDA-GroenLinks-VVD-Provinciaal-belang-datacenterontwikkelingen-verwerken-in-teksten-van-de-MRA-Verstedelijkingsstrategie-1.pdf
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de hoeveelheid ‘groen’ (natuur) evenredig meegroeit met de andere 
ontwikkelingen; 

       b    en daarbij de volgende zinnen te schrappen: 
            -“en de mogelijke aanleg van een hyperconnectiviteitshub (cluster van   
               datacenters) in Zeewolde” (pag. 8); 
            -“De definitieve locatiekeuze vindt vervolgens plaats in het kader van  
               de Verstedelijkingsstrategie.” (pag. 67); 
       c)   en vervangen van de zin: 
            - “Voor de locatie is een zoekgebied in beeld in Oosterwold, in de  
               gemeenten Almere en Zeewolde” door “Voor de locatie is een 
               zoekgebied in beeld in Oosterwold, in de gemeente Almere” (pag. 25). 
      d)    en daarin op te nemen:   
            -“In het belang van de ontwikkeling van Flevoland en de gestelde 
               woonopgave, 
               blijven we investeren in duurzame meerzijdige ontsluitingen van de 
               MRA Oostflank. Met daarin in elk geval de aanleg en verbetering van 
               de spoorverbindingen, zoals de aanleg Lelylijn, verhoging capaciteit 
               Flevolijn en verbetering verbinding met Utrecht.” 
      e)     en daarin op te nemen: 
             -Extra aandacht wordt verzocht om de bestaande voorraad betaalbare              
              huurwoningen te  beschermen en te vergroten. 
              Met betrekking tot het chronisch gebrek en toenemende tekort aan  
              betaalbare huurwoningen, wordt verzocht een halt toe te roepen aan 
              de vermindering van de voorraad van betaalbare huurwoningen en 
              het tekort aanzienlijk te verminderen. 

Toezegging -- 
 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen JA21 (tegen), PvdD (voor), PVV (tegen) 

 
d. Statenvoorstel partiële herziening meerjarenprogramma FVA 2021-2025 
Dictum 1. In te stemmen met de partiële herziening van het Meerjarenprogramma 

Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025 op de volgende onderdelen: 
- Uitbreiden van programmalijn Cultuur & Toerisme met Sport en aan die 

programmalijn de sleutelprojecten Sport & bewegen in de openbare 
ruimte, Topsport en Buitenzwembad toe te voegen; 

- Opnemen van sleutelproject ‘Verbreding A27’ in hoofdstuk 11 
Bereikbaarheid. 

Toezegging -- 
 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
Stemverklaringen SGP (tegen). 
 
Amendement L GroenLinks – Dutch Water Week uit FVA 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
Stemverklaringen JA21 (tegen), VVD (tegen), D66 (tegen), PVV (tegen). 
  
Amendement M PvdD– Extra asfalt uit FVA 
Aantal aanwezig 36 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/15:30/DOCUVITP-2791480-v3-Statenvoorstel-Verstedelijkingsconcept-Versie-2-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/15:30/DOCUVITP-2786190-v4-Statenvoorstel-partiele-herziening-meerjarenprogramma-FVA-2021-2025-2.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-L-GroenLinks-Schrappen-Dutch-Water-Week-uit-FvA-1.pdf
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Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
Stemverklaringen JA21 (tegen), VVD (tegen), D66 (tegen), PVV (tegen), GroenLinks (voor). 

 
e. Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten  

Het ordevoorstel (2) van de voorzitter om de bespreekpunten 9e en 9f te 
verplaatsen naar 15 september 2021 , 14.00 uur wordt met 22 stemmen voor en 
13 stemmen tegen aangenomen. Hierbij heeft één Statenlid zich van stemming 
onthouden 

 
f. Instellingsbesluit commissies en procedurecommissie Provinciale Staten 2021 

Niet besproken, zie besluitenlijst bij e. 
 

10. Motie(s) vreemd aan de orde van dag  
Motie 1  PvdD – Laat Koninkspaarden niet onnodig lijden 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  35  

De voorzitter meldt voorafgaand aan de stemming dat de heer Khedoe zich 
heeft afgemeld en niet langer deelneemt aan de vergadering. 

Besluit Verworpen met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen. 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen), VVD (tegen), CDA (tegen). 

 
11 Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. Hij wenst de aanwezigen een 

fijne vakantie toe.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 15 september 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 30 juni 2021 14:00:00, Provincie Flevoland 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Amendement-M-PvdD-Extra-asfalt-uit-FVA-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Aanpassing-Reglement-van-Orde-Provinciale-Staten
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Aanpassing-Reglement-van-Orde-Provinciale-Staten
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00/Motie-1-vreemd-PvdD-Laat-Konikspaarden-niet-onnodig-lijden-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/14:00

	1.1. De Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 (RES 1.0) vast te stellen, met daarin de onderdelen;
	- Het bod betreft het realiseren van bestaand beleid, wat neerkomt op 5,81 TWh aan hernieuwbare energie in 2030 bestaande uit wind (4,64 TWh) en zon (1,17 TWh);
	- Als regio verder in te zetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven;
	- Inwoners en ondernemers actief te betrekken bij het opstellen van toekomstig ruimtelijk energiebeleid en projecten door middel van proces-, project- en financiële participatie;
	- Als regio verder te onderzoeken wat eventuele nieuwe locaties en technieken zijn voor alternatieve duurzame opwekking en opslag.
	1.2. De RES de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven via de Regionale Structuurvisie Warmte;

