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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer J.N. Simonse (plv. voorzitter)  
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, de heer J.M. Keuter, mevrouw I.M. 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: mevrouw H.R.Bogaards-Simonse (tot agendapunt 5), de heer W.H.A. Klink 
(vanaf agendapunt 5), mevrouw C.J. Schotman, en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. 
Dubois, de heer W. de Jager en de heer A. Nessar (vanaf agendapunt 5). ChristenUnie: de heer 
Z.J.B. Heng, mevrouw H. van Keulen-Nentjes (vanaf agendapunt 5) 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: de heer J. Luijendijk, 
mevrouw S. Kers (vanaf agendapunt 5), mevrouw L. Vestering (tot agendapunt 5). SGP: de heer J.N. 
Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe. FvD: de heer A.K. de Lange. GO: de heer C.H.W. van den 
Berg. 
 
Afwezig: 
Mevrouw D. Al-Obaidi (tot agendapunt 5) 
 
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 (CU), de heer 
J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks). 
 
Afwezig met kennisgeving: 
De heer L. Verbeek 
 

 Opening 
De plaatsvervangend voorzitter, de heer Simonse, opent de digitale vergadering om 15.30 uur. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de voorzitter de heer Verbeek; de heer Simonse 
vervangt hem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2733355 

*2733355* 
 
 
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 27 januari 2021 



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

 Bladnummer 

 2 
 

 

 
 Vaststellen agenda 

 Duur van de vergadering 
De voorzitter meldt dat het streven is de vergadering uiterlijk om 20.00 uur te 
beëindigen in verband met de avondklok. Bij uitloop wordt voor ondersteunend 
personeel gebruik gemaakt van beschikbare ontheffingen. 
  
Vragenhalfuurtje 
De fractie PVV heeft aangekondigd vragen te willen stellen tijdens het 
vragenhalfuurtje over de ‘Oostvaardersplassen’.  
De fractie van de VVD heeft vragen over een recent bericht op Omroep 
Flevoland over het Proof of Concepts (POC) fonds bij Horizon, en de fractie van 
GroenLinks heeft aangekondigd vragen te willen stellen over ‘bermbeheer’ en 
over ‘de verkeersituatie bij de Hanzeweg (N307) bij Dronten’. 
Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Toelatingen en benoeming per acclamatie 
Bij agendapunt 5 gaat PS over tot het toelaten van de heer (Wim) Klink (CDA), 
mevrouw (Sylvia) Kers (PvdD), de heer (Abassin) Nessar (PvdA), mevrouw 
(Henriëtte) van Keulen-Nentjes (ChristenUnie) en de mevrouw Marjolijn 
Veenstra (PvdD). 
 
In het Statenvoorstel zijn per abuis bij de toelichting op beslispunt 1 en 2 de 
verkeerde data genoemd. In een nieuwe versie - die bij de stukken is 
gepubliceerd- staan de juiste data, waardoor de termijn van vervanging 
conform de Kieswet is.  
 
Hoewel de Provinciewet voorschrijft dat over personen schriftelijk en met 
stembriefjes wordt gestemd, geld dit niet voor toelatingen. De voorzitter stelt 
voor bij acclamatie te stemmen. Over de benoeming van de heer (Bas) De Reus 
(GroenLinks) als lid van de werkgeverscommissie van de Statengriffier, kan 
schriftelijk gestemd worden. Zijn voordracht is tot stand gekomen na overleg 
in het Seniorenconvent van 16 december 2020. De voorzitter stelt voor bij 
acclamatie te stemmen. Aldus wordt besloten. 
 
Voor de toelatingen en beëdigingen is uit het midden van PS een commissie 
voor de geloofsbrieven ingesteld, die bestaat uit: 
- Mevrouw (Maike) Müller  
- De heer (Hicham) Ismaili Alaoui  
- De heer (Lubbert) Schenk  
Na het verslag van de commissie bij het agendapunt, zullen de kandidaten de 
eed of de verklaring en belofte afleggen. 
 
Bespreekstukken 
Er zijn vandaag op grond van de commissiebehandeling twee bespreekstukken 
en geen hamerstukken. De fractie van de PVV heeft aangegeven dat 
agendapunt 10b, ‘subsidieregeling groene daken en gevels’ een hamerstuk kan 
worden (met stemverklaring). Dit stuk was ook bespreekstuk op verzoek van de 
fractie JA21. Dat verzoek wordt gehandhaafd. 

Besluit Motie vreemd aan de orde van de dag 
De Partij van de Dieren (J. Luijendijk)  wil een motie vreemd aan de orde van 
de dag indienen met als onderwerp ‘Lelystad Airportkrant is reclame’.  
Het toevoegen van de motie aan de agenda wordt in stemming gebracht.  
 
Het ordevoorstel over de motie vreemd wordt met 22 stemmen voor en 18 
stemmen tegen aangenomen. Deze uitslag wordt na agendapunt 5 op voorstel 
van de voorzitter gecorrigeerd in 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen i.v.m. 
het meedoen aan de stemming van nog niet beëdigde leden. 
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De motie vreemd wordt geagendeerd bij agendapunt 11. 
De agenda wordt conform vastgesteld.  

 
 Mededelingen 

De voorzitter geeft aan dat er geen mededelingen zijn. 
 

 Geheimhouding 
Geen geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen. 

 
 Afscheid en benoemingen(toelating en beëdiging lid van Provinciale Staten) 

Ontwerpbesluit 
voordracht 

1. Mevrouw H. van Keulen-Nentjes (ChristenUnie) toe te laten als plaats- 
vervangend lid van Provinciale Staten voor een periode van 16 weken  
vanwege het ziekteverlof van Statenlid mevrouw A.T. Baas;  

2. 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; 

3. De heer W.H.A. Klink (CDA) toe te laten als vertegenwoordiger van 
Provinciale Staten in de vacature van mevrouw H.R. Bogaards-Simonse; 

4. Mevrouw S. Kers (PvdD) toe te laten als vertegenwoordiger van 
Provinciale Staten in de vacature van mevrouw L. Vestering; 

5. Mevrouw M. Veenstra toe te laten als burgerlid voor de fractie PvdD; 
6. De heer S.M. de Reus te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie 

van de Statengriffier. 
Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De voorzitter de heer Schenk meldt dat de commissie positief adviseert aan PS  
nadat zij gisteren kennis heeft kunnen nemen van alle wettelijk vereiste  
stukken. Er kan tot toelating en beëdiging worden overgegaan. 

Besluit Conform 
 

 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp De heer W. Boutkan (PVV) stelt drie vragen over de ‘Oostvaardersplassen’. 
Beantwoording Portefeuillehouder M. A. Rijsberman 
Toezegging -- 

 
Onderwerp De heer F.A. Achtien (VVD) stelt  drie vragen over een recent bericht op 

Omroep Flevoland over het Proof of Concepts (POC) fonds bij Horizon, 
Beantwoording Portefeuillehouder J.N.J. Appelman 
Toezeggingen 1. Gedeputeerde Appelman zegt toe te komen met een mededeling aan 

PS met een overzicht van alle corona maatregelen (m.b.t. 
ondernemersondersteuning, arbeidsmarkt en scholing) breder dan de 
provinciale maatregelen. 

2. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat op moment dat de uitvoering 
van de Coronaoverbruggingsregeling bij Horizon leidt tot uitputting, hij 
PS daarover zal informeren middels een nieuw statenvoorstel.  

 
Onderwerp Mevrouw C. Straatsma (GroenLinks) stelt drie vragen over ‘bermbeheer’. 
Beantwoording Portefeuillehouder J. de Reus 
Toezegging -- 

 
Onderwerp De heer S.M. de Reus (GroenLinks) stelt vier vragen over ‘de verkeerssituatie 

bij de Hanzeweg (N307) bij Dronten’. 
Beantwoording Portefeuillehouder J. de Reus 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 januari 2021 

Besluit Conform 
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 Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2020 
Besluit Conform 

 
 Hamerstukken 

 Er zijn geen hamerstukken. 
 

Bespreekstukken 
a. Middelen beschikbaar stellen voor regionale cofinanciering afronding eerste 

fase Marker Wadden   
Dictum 1. Een bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen als provinciale 

bijdrage aan het totaalbudget voor de aanleg van de E-eilanden en een 
vaargeul als afronding van de eerste fase Marker Wadden. 

Toezegging 1. Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat over de nieuwe plannen voor 
de Markerwadden (fase 2) een presentatie zal plaatsvinden in een 
beeldvormende ronde in de commissie RND in het derde kwartaal 
2021, zo mogelijk eerder na het polsen van Natuurmonumenten en 
gemeente Lelystad. 

2. Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat informatie volgt aan PS over 
de Natuurthermometer, een item uit de portefeuille van de heer 
Hofstra, rond de zomer van 2021. 

Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen, met 34 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
Stemverklaringen 50Plus mede namens SGP (voor), DENK (voor). 

 
b. Middelen beschikbaar stellen voor "Subsidieregeling Groene daken en gevels 

2021"  
Dictum 1. Een bedrag van € 500.000,- te onttrekken aan de Brede 

bestemmingsreserve (oormerk Duurzame initiatieven) ten behoeve van: 
a. Een door Gedeputeerde Staten vast te stellen “Subsidieregeling Groene 

daken en gevels 2021” (nadere regels voor de aanleg van groene daken 
en gevels), waarvoor een subsidiebudget nodig is van € 450.000,-. 

b. De uitvoeringskosten van deze subsidieregeling waarvoor een bedrag van 
€ 50.000,-. 

2.  De 3e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
3.  Kennis te nemen van de ontwerp-Subsidieregeling Groene daken en 

gevels 2021. 
Toezegging - 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

40 

Besluit Aangenomen, met 22 stemmen voor en 18 stemmen tegen. 
Stemverklaringen 50PLUS (voor), VVD (tegen), D66 (voor), PVV (tegen), DENK (tegen), Forum 

voor Democratie (tegen), ChristenUnie (voor), GO (tegen), PvdD (tegen). 
 
 
Motie 2 JA21- Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021 
Besluit Verworpen, met 18 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Aantal 
aanwezigen 

40 

Stemverklaring VVD (voor), D66 (tegen), PVV (voor), DENK (tegen), Forum voor Democratie  
(voor), ChristenUnie (tegen), GO (voor), PvdD (tegen) 
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 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 
Naam motie 1 Lelystad Airportkrant is reclame 
Aantal 
aanwezigen 

40 

Besluit INGETROKKEN, en gewijzigd ingediend: motie 3  
Stemverklaring PvdA (tegen), VVD (tegen), PVV (tegen) 
Toezeggingen Gedeputeerde De Reus zegt toe dat in een eventuele nieuwe Lelystad Airport 

krant duidelijk wordt vermeld dat het een uitgave is van de provincie 
Flevoland, de gemeente Lelystad en Airport Lelystad. En dat de uitspraak van 
de Reclame Code Commissie wordt meegenomen in die evt. nieuwe krant. 

 
Naam motie 3 Lelystad Airportkrant is reclame 
Dictum Dragen het college op: 

- de uitspraak van de RCC te volgen; 
- geen budget toe te kennen aan actiegroepen zoals pro Lelystad Airport. 

Aantal 
aanwezigen 

40 

Besluit Verworpen met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 
Stemverklaring GroenLinks (voor), DENK (tegen), Forum voor Democratie (voor), D66 (tegen). 

 
Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 17 februari 2021 
Statengriffier, Voorzitter voor deze, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. A. Kost J.N. Simonse 
           Vicevoorzitter 
 
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 27 januari 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/27-januari/15:30
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