
 

 

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

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
Flevoland 2020: 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 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, mevrouw C.J. Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: 
mevrouw D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. ChristenUnie: de heer Z.J.B. 
Heng, mevrouw H. van Keulen-Nentjes 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 en mevrouw L. 
Vestering. 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. 
 
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:   
mevrouw I.B.Joosse (PVV) 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 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 39 van de 40 Statenleden aanwezig. 
 
De voorzitter geeft de vergadering instructies over: 
- het indienen van moties en amendementen; 
- stemmingen. 

 
 Vaststellen agenda 

 Vragenhalfuurtje 
De fractie GroenLinks heeft mondelinge vragen aangemeld, deze worden 
geagendeerd bij agendapunt 5. 
 
Interpellatie 
De fractie Flevoland 2020 heeft een interpellatie aangevraagd t.a.v. Keolis, 
deze wordt geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
 
 
Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
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De fractie Flevoland 2020 wenst een motie vreemd aan de orde van de dag in 
te dienen met als titel ‘25% van PS-GS-cdK salaris van december 2020 voor 
Corona-goed doel’. Deze wordt geagendeerd bij agendapunt 11. 

Besluit conform 
 

 Mededelingen 
 Headsets voor digitaal vergaderen 

De voorzitter meldt dat PS waarschijnlijk nog wel een aantal maal digitaal zal 
vergaderen. Ook als Provinciale Staten weer fysiek vergaderen zal Provinciale 
Staten vaker teruggrijpen op digitale mogelijkheden. Statenleden kunnen in de 
app hun wens voor een headset aangeven. 
 
Statenacademie Ondermijning 
Op 11 januari vindt de eerstvolgende Statenacademie plaats. Deze gaat over 
ondermijning. De voorzitter beveelt deze van harte aan.  

 
 Geheimhouding      Dit agendapunt komt te vervallen. 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp De fractie GroenLinks heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen 
over de toekomst van het OV in Lelystad. 

Beantwoording Portefeuillehouder De Reus 
Toezegging -- 

 
 Interpellatie 

Onderwerp Interpellatiedebat op verzoek van Flevoland 2020: Intrekking concessie IJssel-
Vecht 

Beantwoording Portefeuillehouder De Reus 
Toezegging --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 16 december 2020 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 11 november 2020 
Besluit Conform 

 
 Hamerstukken 

a. Afdoening lijst moties 
Dictum 1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de 

nummers: EMS1, EMS5 en I14 als afgedaan te beschouwen en van de lijst 
van moties af te voeren. 

Besluit Conform 
 
b. Fundament Smart Mobility Flevoland 
Dictum 1.   In te stemmen met het ‘Fundament Smart Mobility Flevoland’ en deze 

beleidsmatig te verankeren in het nieuwe Programma Mobiliteit en Ruimte 
2022 - 2025, welke in het eerste kwartaal van 2022 ter vaststelling wordt 
aangeboden; 

2.   Voor de realisatie van het ‘Fundament Smart Mobility Flevoland’ de in de 
programmabegroting 2021 binnen de stelpost Nieuw Beleid geoormerkte 
middelen voor Smart Mobility ten bedrage van € 1,12 miljoen per jaar 
gedurende de periode 2021 – 2025 jaarlijks door het college in mandaat te 
laten storten in de bestemmingsreserve Mobiliteit. 

Besluit Conform 
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c. Procedureregeling bezwarencommissie provincie Flevoland 2021 
Dictum 1.1 De procedureregeling bezwarencommissie provincie Flevoland 2021 vast te     

stellen. 
1.2 Gedeputeerde staten te mandateren technische wijzigingen in de onder 1 

genoemde regeling vast te stellen.   
Besluit Conform 

 
Bespreekstukken 

a. Spreektijdenregeling 
Dictum 1. Vanaf januari 2021 spreektijden te gaan hanteren voor specifieke 

bespreekstukken in de Provinciale Statenvergaderingen, anders dan de 
jaarstukken, de Perspectiefnota, de Zomernota en de 
Programmabegroting; 

2. De Voorzitter en de Griffier te laten bepalen bij welke bespreekstukken 
een maximale spreektijd wordt ingesteld; 

3. De spreektijd per agendapunt gelijk te verdelen over de 14 fracties, 
exclusief de tijd van interrupties; 

4. De keuze en toepassing van deze pilot, via het seniorenconvent te 
evalueren. 

Toezegging -- 
 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met algemene stemmen  
Stemverklaringen -- 

 
 Motie (s) vreemd aan de orde van de dag 

Motie vreemd 
Flevoland 2020 

25% van PS-GS-cdK salaris van december 2020 voor Corona-goed doel 

Aantal 
aanwezigen 

39 

Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 33 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), 50PLUS (tegen), GroenLinks (tegen), Forum voor Democratie 

(voor), Flevoland 2020 (voor), GO (tegen), PVV (tegen), CDA (tegen). 
 

Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 17.03 uur. Hij wenst de deelnemers en 

de kijkers fijne feestdagen toe en ziet een ieder graag terug in 2021. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2021 
 
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
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 27 januari 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 

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