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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 (vanaf 16.26 uur), 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: 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 de heer A. Nessar. 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: 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. 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 
(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 (PVV) 
 

 Opening 
Plaatsvervangend voorzitter, de heer Simonse,  opent de vergadering om 15.30 uur. Voorzitter de 
heer Verbeek is verlaat en zit de vergadering vanaf agendapunt 6 voor. De heer Boutkan (PVV) is 
verlaat. Hij is vanaf agendapunt 4 aanwezig. 
 
Provinciale Staten staat ter nagedachtenis 1 minuut stil bij het recente overlijden van oud-
Statenlid, mevrouw Ans Binnerts-de Jonge.  
 
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 38 van de 40 Statenleden aanwezig. 
 

 
 Vaststellen agenda 

Mededelingen 
De voorzitter kondigt twee mededelingen aan bij agendapunt 3. 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 4 wordt het voorstel tot bekrachtigen geheimhouding over twee rapporten met 
betrekking tot Batavialand behandeld. Er is een Statenvoorstel bij de stukken opgenomen. 
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Vragenhalfuurtje 
De fractie JA21 heeft aangekondigd vragen te willen stellen tijdens het vragenhalfuurtje over de  
'Mededeling m.b.t. beveiliging informatiesystemen BIJ12'. Het vragenhalfuurtje staat 
geagendeerd bij agendapunt 5. 
 
Hamerstukken en bespreekstukken 
Er zijn op grond van de commissiebehandeling vijf bespreekstukken en drie hamerstukken.  
 
Hamerstuk Meerjarenraming IPO 
Na de behandeling in de commissie van het Statenvoorstel Meerjarenraming IPO 2022-2024 is een 
tweede versie van het Statenvoorstel gepubliceerd. Daarin is de opvatting van de commissie in 
beslispunt 2 verwoord. 
 
Bespreekstukken: spreektijd 
Voor  de bespreekstukken 9b, 9c en 9d is 3 minuten gecombineerde spreektijd op de agenda 
opgenomen.  
 
Bespreekstuk 9e fractievergoedingen 
Het Statenvoorstel ‘vaststelling fractievergoedingen 2020’ wordt op grond van een bespreking in 
het Seniorenconvent van de agenda gehaald en wordt in een volgende PS vergadering 
geagendeerd. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
In de PS vergadering van 17 februari 2021 zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag 
ingediend, maar door tijdgebrek niet besproken. Deze zijn naar voren gehaald op de agenda van 
vandaag.  
Motie 1: 50PLUS, PvdD en DENK - Communicatie in heldere en begrijpbare taal voor iedereen. 
 
Motie 2: SGP - Moties en amendementenoverleg 
Deze motie wordt door de SGP ingetrokken.  
 
Er worden geen nieuwe moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. 
Besluit De agenda wordt vastgesteld. 

 
 Mededelingen 

De voorzitter geeft aan dat 21 april de digitale bijpraatconferentie plaatsvindt. Uitgangspunt is 
dat iedereen er bij is, inclusief het college. De Statenleden ontvangen vandaag het programma 
per e-mail. 
 
Gedeputeerde Smelik heeft een mededeling over de Quick Scan Provinciale Democratie. Een 
initiatief van Democratie in Actie over lokale democratie en de betrokkenheid van inwoners. 
Morgen staat hierover een mededeling op de LIS met daarin een oproep voor Statenleden om zich 
aan te melden voor de begeleidingsgroep. 

 
 Bekrachtigen geheimhouding rapporten Batavialand 

Beslispunt Gedeputeerde Staten stellen voor de door Gedeputeerde Staten bij besluit van 
2752962 opgelegde geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde 
rapporten van respectievelijk de toezichthouder Batavialand en Berenschot te 
bekrachtigen 

Aanwezig  39 Statenleden. Statenlid de heer Boutkan is zichtbaar en hoorbaar aanwezig. 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe bij de komende besluitvorming over 

Batavialand in het najaar terug te komen op het moment van beëindigen van 
de geheimhouding. 

Stemverklaring  JA21 (tegen), 50PLUS (voor) 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Geheimhouding


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

 Bladnummer 

 3 
 

 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp De fractie JA21 heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
'Mededeling m.b.t. Beveiliging informatiesystemen BIJ12'  

Beantwoording Portefeuillehouder Fackeldey beantwoordt de vragen van Statenlid de heer 
Raap over de managementsamenvatting. 

Toezegging -- 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 31 maart 2021 
Besluit Conform 

 
 Vaststellen besluitenlijst van 17 februari 2021 

Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 
a. Eerste begrotingswijziging 2021 Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging 2021 van 

de Randstedelijke Rekenkamer; 
2. Geen zienswijze op de concept eerste begrotingswijziging 2021 van de 

Randstedelijke Rekenkamer in te dienen; 
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 

bijgevoegde brief over het onder 2 genoemde besluit te informeren. 
Besluit Conform 
 
b. Afdoening Moties en Initiatiefvoorstellen 
Dictum 1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de 

nummers: RND2, RND11, RND12, RNDI3b als afgedaan te beschouwen 
en van de lijst van moties af te voeren;  

2. Het initiatiefvoorstel, voorkomende op de lijst van af te voeren 
initiatiefvoorstellen, met het nummer: EMS2 als afgedaan te 
beschouwen en van de lijst van initiatiefvoorstellen af te voeren. 

Besluit Conform 
  
c. IPO Meerjarenraming 2022-2024 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Meerjarenraming IPO 2022-2024.  

2. De Flevolandse leden van de Algemene Vergadering te mandateren de             
volgende in de commissie EMS van 24 maart geformuleerde opvatting, 
namelijk het goedkeuren van de Meerjarenraming IPO 2022-2024, in te 
brengen in de AV.  

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 
a. Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland 

(doorgeschoven van 17 februari 2021) 
Dictum 1. Kennis te nemen van cofinanciering van de MKB-deal door de provincie 

Flevoland voor een bedrag van maximaal € 300.000; 
2.  De 5e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen, 
 inhoudende dat: 

• de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
beschikte specifieke uitkering ten bedrage van € 353.488 (excl. € 
46.512 btw) in de begrotingsjaren 2021 en 2022 gelijkelijk 
verdeeld als baat en tegelijkertijd als last wordt geraamd; 

• aan het binnen de Brede Bestemmingsreserve gevormde oormerk 
“Human Capital Agenda (Corona-effect)” in de begrotingsjaren 
2021 en 2022 een gelijkelijk te verdelen totaalbedrag van € 
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300.000 wordt onttrokken en deze middelen als last worden 
geraamd voor uitvoering van de MKB-deal Flevoland 
(cofinanciering). 

Toezegging -- 
 
Amendement A  
 

JA21 – Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland 

Besluit  Verworpen met 16 stemmen voor en 23 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring D66 (tegen), VVD (tegen), ChristenUnie (voor) 
 
Besluit  Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Stemverklaringen ChristenUnie (voor), D66 (voor), 50PLUS (voor), VVD (voor), DENK (voor) 
 

- Motie(s) vreemd aan de orde van de dag (doorgeschoven van 17 februari 2021) 
Motie 1 -  
Ingetrokken 

50PLUS, PvdD, DENK: Communicatie in heldere en begrijpbare taal voor 
iedereen 

 
Motie 2 -  
Ingetrokken 

SGP – Moties en Amendementenoverleg 

 
9 b. Bossenstrategie provincie Flevoland   
Dictum 1. De bossenstrategie provincie Flevoland vast te stellen met daarin 

opgenomen de volgende punten: 
a. De opgaven die aan deze strategie ten grondslag liggen. 
b. De kwantitatieve ambitie van 1700 ha bosuitbreiding in 2050 

waarvan 1200 in 2030, uitgewerkt in de prioriteringsladder. 
c. De overige niet gekwantificeerde ambities.  

2. Opdracht te geven tot het maken van een uitvoeringsprogramma,. 
3. Opdracht te geven tot het opstellen van een monitoringssystematiek. 

Toezegging -- 
 
Amendement D  
 

PvdD – Resultaatsverplichting ambities Bossenstrategie 

Besluit  Verworpen met 12 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring CDA (tegen) 
 
Amendement B  
 

PvdD – Ambitie bossenstrategie verhogen 

Besluit  Verworpen met 9 stemmen voor en 30 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring CDA (tegen) 
 
Amendement E 
 

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA – Minimaal 1200 ha. In 2030 

Besluit  Aangenomen met 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring 50PLUS (voor), CDA (tegen) 
 
Amendement C  
 

PvdD – Bomen binnen de bebouwde kom 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Begrotingswijziging-integraal-dekkingsvoorstel-MKB-deal-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Begrotingswijziging-integraal-dekkingsvoorstel-MKB-deal-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
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Besluit  Verworpen met 14 stemmen voor en 25 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring 50PLUS (voor), CDA (tegen) 
 
Amendement F 
Ingetrokken 
 

D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA  - Afspraken met de gemeenten 

 
Amendement G 
 

D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA  - Afspraken met de partners 

Besluit  Aangenomen met 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PvdD (tegen), CDA (voor), 50PLUS (voor) 
 
9b Bossenstrategie provincie Flevoland   
Gewijzigd 
dictum na 
amendering 

1.De bossenstrategie provincie Flevoland vast te stellen met daarin 
opgenomen de volgende punten: 

a. De opgaven die aan deze strategie ten grondslag liggen. 
b. De kwantitatieve ambitie van minimaal 1700 ha bosuitbreiding in 

2050 waarvan minimaal 1200 in 2030, uitgewerkt in de 
prioriteringsladder. 

c. De overige niet gekwantificeerde ambities.  
2. Opdracht te geven tot het maken van een uitvoeringsprogramma en: 

a. Hierbij specifiek aandacht te vragen aan de afspraken met andere 
overheden en samenwerkingspartners en de wijze waarop de 
gezamenlijke ambitie concreet kan worden vastgelegd. 

3. Opdracht te geven tot het opstellen van een monitoringssystematiek. 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit  Aangenomen met 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
Stemverklaringen PvdD (tegen) 

 
Motie 3 
 

PvdD, JA21 - Voorkomen dat gemeenten en andere partijen blijven kappen 

Besluit  Verworpen met 18 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring CDA (tegen) 

 
Motie 4 
 

GroenLinks, D66, PvdD – Investeren in bosaanleg (klimaatbos) 

Besluit  Verworpen met 16 stemmen voor en 23 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring CDA (tegen) 

 
9 c. Vaststellen Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst 
Dictum 1. Het Programma Landschap van de Toekomst (PLvdT) inclusief de appendix 

Handboek Kernkwaliteiten Flevoland in ontwerp als richtinggevend 
document vast te stellen en ter inzage te leggen. 

2. Een bedrag van € 650.000 te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve 
(oormerk R009084 Landschapsvisie) voor de uitvoering van het programma 
in 2021.  

3. De 8e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
4. De ambities uit het PLvdT en de financiële gevolgen daarvan af te wegen 

bij de Perspectiefnota 2022-2025, waarbij 3 scenario’s mogelijk zijn:  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Bossenstrategie-provincie-Flevoland
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 basis-scenario, te weten structureel geen extra middelen; 
 + scenario, te weten structureel met ingang van 2022: 

a. € 250.000 voor het onderdeel Proces en advies; 
b. € 100.000 voor het onderdeel Communicatie en participatie; 
c. € 850.000 voor het onderdeel Uitvoering en subsidie;  

 ++ scenario, te weten structureel met ingang van 2022:  
a. € 250.000 voor het onderdeel Proces en advies; 
b. € 100.000 voor het onderdeel Communicatie en participatie; 
c. € 2.000.000 voor het onderdeel Uitvoering en subsidie. 

Toezegging -- 
 
Amendement H  
 

ChristenUnie, GroenLinks – Kiezen voor een basisscenario-plus 

Besluit  Verworpen met 15 stemmen voor en 24 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PvdD (tegen), D66 (tegen) 
 
Besluit  Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PvdD (tegen) 

 
9 d. Vaststellen Ontwerp Waterprogramma 
Dictum 1. Het Waterprogramma inclusief bijlagen in ontwerp vast te stellen en 

ter inzage te leggen. 
2. Het geoormerkte budget van € 225.000 uit de Stelpost Nieuw Beleid 

beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het basisscenario. 
3. De 7e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
4. De overige ambities uit het Waterprogramma en de financiële gevolgen 

daarvan af te wegen bij de Perspectiefnota 2022-2025, te weten: 
a. € 100.000 structureel voor het onderdeel Waterkwaliteit 
b. € 750.000 incidenteel voor het onderdeel Drinkwater 
c. € 150.000 incidenteel voor het onderdeel Waterkwaliteit 
d. € 300.000 incidenteel voor het onderdeel Watertekort en 

droogte. 
Toezegging -- 
 
Gewijzigd 
Amendement I 
 

PvdD, D66, GroenLinks – Bescherm het Flevolandse water! 
(Gewijzigd: in de toelichting wordt de tweede bullet onder ‘overwegende dat’ 
verwijderd) 

Besluit  Verworpen met 18 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring CDA (tegen) 
 
Aantal 
aanwezigen per 
stemming 

39 

Besluit Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Stemverklaringen VVD (voor), PvdD (voor) 

 
9 e. Vaststelling fractievergoedingen 2020  

 
 Dit Statenvoorstel is van de agenda gehaald wordt in een volgende 

Statenvergadering geagendeerd 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Vaststellen-Ontwerp-Programma-Landschap-van-de-Toekomst
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Vaststellen-Ontwerp-Programma-Landschap-van-de-Toekomst
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Vaststellen-Ontwerp-Waterprogramma
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30/Vaststellen-Ontwerp-Waterprogramma
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11. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Er zijn geen moties vreemd ingediend. 

 
12. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 28 april 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 31 maart 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/31-maart/15:30
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