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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, 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 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. 
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:  
de heer J.M. Keuter (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. 

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen: 
De voorzitter geeft aan dat gedeputeerde De Reus een mededeling zal doen 
over het transitieplan Openbaar Vervoer Concessie IJsselmond 2022-2023 en 
dat hijzelf nog een mededeling doet over het Europa-webinar.

 

 
Bekrachtigen/ opheffen geheimhouding

 

Het agendapunt bekrachtigen/opheffen geheimhouding kan vervallen. 
De fractie van de VVD heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen 
over ‘de brief die het college heeft gestuurd als reactie op het transitieplan 
MRA’. Deze worden geagendeerd bij agendapunt 5. 
 
Hamerstukken 
Er zijn geen verzoeken tot het stemmen over de twee hamerstukken, deze 
worden bij agendapunt 8 bij acclamatie afgedaan. 
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Moties vreemd aan de orde van de dag

 

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, SP en DENK dienen een motie 
vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt aan de agenda toegevoegd bij 
agendapunt 10. 
 

Besluit Conform
 

 
 Mededelingen 
• Gedeputeerde De Reus doet een mededeling over het Transitieplan Openbaar Vervoer 

Concessie IJsselmond 2022-2023. Deze stond vorige week beeldvormend op de agenda 
van de commissie EMS. Fracties stelden een aantal vragen over een aantal specifieke 
buslijnen. Daarom is inmiddels een gesprek gestart met de beide vervoerders en de 
gemeente Dronten. Voor de eerstvolgende PS vergadering op 30 juni komt een 
mededeling daarover richting de Staten. 
 

• De voorzitter nodigt PS uit deel te nemen aan het webinar over de Europese Unie op 22 
juni. Deze webinar dient ook ter voorbereiding op het geplande werkbezoek van de 
Staten aan Brussel. Deze vindt plaats op 14 en 15 oktober.  

 
 Geheimhouding 

Dit agenda is komen te vervallen. 
 

 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp De fractie VVD stelt een mondelinge vraag over de brief die het college heeft 

gestuurd als reactie op het transitieplan MRA. Het betreft de brief op de LIS 
van week 21, nr. 3. 

Beantwoording Portefeuillehouder Fackeldey beantwoordt de vraag. 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 9 juni 2021 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van PS van 26 mei 2021 en de Integrale Statencommissies van 12 
en 19 mei 2021 

Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 
a. Randstedelijke Rekenkamer – Zienswijze begroting 2020 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 van de Randstedelijke 

Rekenkamer; 
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2022 van de Randstedelijke 

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

bijgevoegde brief (bijlage 3) over de onder 2 genomen besluit te informeren. 
Besluit Conform 
Stemverklaring -- 
 
b. Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren 
Dictum 1. Een bedrag van € 912.290 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve 

Monumentenzorg (B008) voor een subsidie aan de gemeente 
Noordoostpolder voor restauratiewerkzaamheden aan de Poldertoren, 
onder voorbehoud van 
a. een sluitende begroting van het restauratieplan en  
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b. instemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met de 
wijzigingen aan het monument en  
c. de voorwaarde dat de gemeente het monument voldoende onderhoudt, 
en GS te mandateren om de onttrekkingen te programmeren; 

Besluit Conform 
Stemverklaring -- 

 
 Bespreekstukken 

a. Startnotitie kaderdocument Datacenterstrategie in Flevoland 
Dictum 1. In te stemmen met het voorgestelde proces zoals beschreven in de 

startnotitie 'Kaderdocument voor datacenterstrategie in Flevoland'. 
2. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor dit proces: 

a) De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afdeling 
III van deze Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking tot 
beschikbaarheid van energie, watergebruik, restwarmte, ruimtelijke 
inpassing en economisch ecosysteem.   

b) Het kaderdocument is een korte termijn product.  
c) Het kader document gaat evolueren naarmate de onderzoeken 

vorderen.  
d) Het kaderdocument vormt een uitgangspunt voor de verdere 

beleidsaanpassingen (lange termijn).  
e) Er wordt meegelift met bestaande onderzoeken in het kader van 

restwarmte in Zeewolde, waarvoor al middelen beschikbaar zijn 
gesteld.   

f) Voor aanvullend onderzoek dat nog opgestart moet worden is een 
aanvullend budget van € 220.000 benodigd dat beschikbaar is binnen de 
bestemmingsreserve Economisch programma. 

Toezeggingen Gedeputeerde Appelman zegt toe de onderzoeksvraag over waterstof toe te 
voegen aan het onderzoek. 

 
Amendement A GroenLinks, PvdD, 50PLUS, JA21– Geen medewerking aan (nieuwe) datacenters 
Dictum 3. Het volgende provinciale belang te formuleren:  

Om te voorkomen dat een goede ruimtelijke ordening in Flevoland in het 
geding komt door de komst van (clusters van) datacenters op locaties die een 
optimale ontwikkeling van Flevoland kunnen verstoren, wordt gedurende de 
periode dat er nog geen datacenterstrategie is vastgesteld, geen medewerking 
verleend aan nieuwe datacenters. Het gaat om datacenters die niet in de nu 
geldende bestemmingsplannen passen en/of waarvoor nog geen planologische 
procedure loopt.  

Besluit  Aangenomen met 30 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring VVD (tegen), PvdA (tegen), PVV (voor), DENK (voor) 
 
Amendement B D66, JA21, VVD, PvdA – Informeren inwoners 
Dictum 2.a. De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afdeling III 

van deze Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking tot 
beschikbaarheid van energie, watergebruik, restwarmte, ruimtelijke inpassing, 
ecosysteem en aanvullend het informeren van inwoners. 

Besluit  Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PvdA (voor), PVV (voor), DENK (voor) 
 
Amendement C PvdD, SP, D66 – Datacenter op groene waterstof 
Dictum De volgende uitgangspunten vast te stellen voor dit proces:  

a) De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afdeling III 
van  deze Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking tot 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Amendement-A-GroenLinks-PvdD-50PLUS-JA21-Geen-medewerking-aan-nieuwe-datacenters-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Amendement-B-D66-VVD-JA21-PvdA-Informeren-inwoners-1.pdf
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beschikbaarheid van energie, groene waterstof als alternatief, watergebruik, 
restwarmte, ruimtelijke inpassing en economisch ecosysteem. 

Besluit  Aangenomen met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring VVD (voor), PvdA (voor), PVV (tegen), DENK (voor) 
 
Motie 2 JA21 – Creatie van Flevolandse Crypto-valuta fonds voor iedere Flevolander 

van 18 jaar 
Besluit  Verworpen met 5 stemmen voor en 34 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring D66 (tegen) PvdD (tegen), ChristenUnie (tegen), CDA (tegen), VVD (tegen). 

GroenLinks (tegen), PvdA (tegen), 50PLUS (tegen), PVV (tegen), DENK (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 3 ChristenUnie, VVD, JA21 – Zorgvuldig proces datacenters 
Dictum Dragen het college op: Om Provinciale Staten actief te informeren over de 

voortgang van het vergunningstraject Tulip in Zeewolde en de Staten tijdig in 
te lichten over de criteria die door GS gehanteerd worden voor de 
vergunningverlening in lopende en toekomstige trajecten rondom datacenters. 

Besluit  Aangenomen met 34 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PVV (tegen), DENK (voor) 
Toezegging -- 
 
Motie 4 VVD, JA21, D66, PvdA – Versnel de kaderontwikkeling voor datacenters in 

Flevoland 
Dictum Dragen het college op: Het ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’ 

met voorstellen voor vertaling in beleid/regels uiterlijk in Provinciale Staten 
vergadering van december 2021 ter besluitvorming aan te bieden aan de 
Provinciale Staten van Flevoland. 

Besluit  Aangenomen met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring CDA (tegen), ChristenUnie (tegen), PVV (voor), DENK (voor) 
Toezegging -- 
 
a. Startnotitie kaderdocument Datacenterstrategie in Flevoland 
Dictum na 
aangenomen 
amendementen 

1. In te stemmen met het voorgestelde proces zoals beschreven in de 
startnotitie 'Kaderdocument voor datacenterstrategie in Flevoland'. 

2. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor dit proces: 
a) De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afdeling 

III van deze Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking tot 
beschikbaarheid van energie, groene waterstof als alternatief, 
watergebruik, restwarmte, ruimtelijke inpassing, economisch 
ecosysteem en aanvullend het informeren van inwoners. 

b) Het kaderdocument is een korte termijn product.  
c) Het kader document gaat evolueren naarmate de onderzoeken 

vorderen.  
d) Het kaderdocument vormt een uitgangspunt voor de verdere 

beleidsaanpassingen (lange termijn).  
e) Er wordt meegelift met bestaande onderzoeken in het kader van 

restwarmte in Zeewolde, waarvoor al middelen beschikbaar zijn 
gesteld.   

f) Voor aanvullend onderzoek dat nog opgestart moet worden is een 
aanvullend budget van € 220.000 benodigd dat beschikbaar is binnen de 
bestemmingsreserve Economisch programma. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Amendement-C-PvdD-SP-D66-Datacenter-op-groene-waterstof-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Motie-2-JA21-Creatie-van-Flevolands-Crypto-valuta-fonds-voor-iedere-Flevolander-van-18-jaar-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Motie-3-ChristenUnie-VVD-JA21-Zorgvuldig-proces-datacenters-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Motie-4-VVD-JA21-D66-PvdA-Versnel-de-kaderontwikkeling-voor-datacenters-in-Flevoland-1.pdf
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3. Het volgende provinciale belang te formuleren: 
Om te voorkomen dat een goede ruimtelijke ordening in Flevoland in het geding 
komt door de komst van (clusters van) datacenters op locaties die een optimale 
ontwikkeling van Flevoland kunnen verstoren, wordt gedurende de periode dat 
er nog geen datacenterstrategie is vastgesteld, geen medewerking verleend aan 
nieuwe datacenters. Het gaat om datacenters die niet in de nu geldende 
bestemmingsplannen passen en/of waarvoor nog geen planologische procedure 
loopt. 

Aantal aanwezig 39 
Besluit Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Forum voor 

Democratie geeft aan tegen te hebben gestemd maar dat moet voor zijn. Dit 
wordt bijtijds gecorrigeerd 

Stemverklaringen -- 
 
b. Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing Nationaal Scheepsarcheologisch 

Depot 
Dictum 1. Op basis van de (geheime) rapporten van de provinciale toezichthouder en 

Berenschot, de context van de coronacrisis en de kans die de toewijzing 
van de status van Nationaal Scheepsarcheologisch Depot biedt, te kiezen 
voor doorontwikkeling van Batavialand. 

2. GS opdracht te geven tot het aanstellen van een kwartiermaker voor het 
opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkeling van Batavialand 
naar een duurzame toekomst, samen met (tenminste) het Rijk en de 
gemeente Lelystad. 

3. Dit plan van aanpak voor het einde van het jaar aan Provinciale Staten voor 
te leggen ter besluitvorming over de besteding van zowel het structurele 
budget van € 300.000,- als het oormerk van 2,0 miljoen incidenteel in de 
Brede bestemmingsreserve. 

4. Randvoorwaarden mee te geven voor het bij punt 2 genoemde plan van 
aanpak. 

5. A. Het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid 
oormerk Batavialand met ingang van 2021 structureel beschikbaar te 
stellen voor het opstellen en uitvoeren van het plan ontwikkeling 
Batavialand. 
B. Bij de behandeling van het plan van aanpak zoals bedoeld in punt 2 te 
beslissen over de besteding van deze middelen in 2022 e.v. te weten: 
inzetten voor de exploitatiesubsidie van Batavialand dan wel voor de 
doorontwikkeling daarvan of terugvloeien in de Stelpost Nieuw Beleid. 

6. De 9e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 
 
Amendement D JA21, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, PVV - Aanstellen 

kwartiermaker m.b.t. doorontwikkeling Batavialand 
Dictum 2. GS opdracht te geven tot het aanstellen van een kwartiermaker voor het 

opstellen van zowel een lange termijn strategisch positioneringspan, een 
onderzoek naar de haalbaarheid van een stapsgewijze doorontwikkeling van 
Batavialand, als een uitvoerend plan van aanpak voor de ontwikkeling van 
Batavialand naar een duurzame toekomst, samen met (tenminste) het Rijk, 
Batavialand en de gemeente Lelystad.   
 
3. Dit strategisch positioneringsplan, haalbaarheidsonderzoek en het 
uitvoerend plan van aanpak, voor het einde van het jaar aan Provinciale Staten 
voor te leggen ter besluitvorming over de besteding van zowel de structurele 
budget van € 300.000 als het oormerk van € 2.000.000 incidenteel in de brede 
bestemmingsreserve met als oormerk ontwikkeling Batavialand gekoppeld aan 
het strategische positioneringsplan.    
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/DOCUVITP-2757472-v9-Statenvoorstel-Startnotitie-Kaderdocument-voor-datacenters-in-Flevoland-1.pdf
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4. Randvoorwaarden mee te geven voor de bij punt 2 genoemde plannen en 
onderzoek. Hierbij dient minimaal aan de orde te komen:  
a. hoe er invulling gegeven wordt aan toezicht op met name de financiële 
bedrijfsvoering b. hoe de samenwerking met stakeholders geregeld wordt die 
zich concreet en (langjarig) willen verbinden aan Batavialand, zoals de 
Gemeente Lelystad en ook andere business partners.  
c. hoe er een balans gevonden wordt tussen het functioneren als Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot, de museale functie waaronder het weergeven 
van het Verhaal van Flevoland, en het functioneren als attractief 
bezoekerspark. 
 
5. A. Het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid 
oormerk Batavialand met ingang van 2021 éénmalig beschikbaar te stellen voor 
het opstellen van de plannen zoals genoemd onder 2, waarbij een toereikend 
deel van dit budget aangewend dient te worden om Batavialand financieel in 
staat te stellen om volwaardig aan dit plan bij te dragen.   
  
5. B. Pas na het beoordelen van de in 2. genoemde haalbaarheidsonderzoek en 
plannen, door PS, en na instemming van PS, kan worden besloten of vanaf 
2022 het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid 
oormerk Batavialand structureel beschikbaar gesteld wordt aan Batavialand 
voor het uitvoeren van de plannen zoals genoemd onder 2. Hierbij wordt in 
ieder geval als voorwaarde gesteld dat vrijgave jaarlijks door PS dient plaats 
te vinden, op basis van een jaarlijks aan PS voor te leggen 
voortgangsrapportage.  
 
Te laten vervallen   
1.  Op basis van de (geheime) rapporten van de provinciale toezichthouder en 
Berenschot, de context van de coronacrisis en de kans die de toewijzing van 
de status van Nationaal Scheepsarcheologisch Depot biedt, te kiezen voor 
doorontwikkeling van Batavialand.  
 
7. Er wordt een stuurgroep ingericht met een bestuurlijke afvaardiging van in 
ieder geval de provincie, het ministerie van OCW, de RCE, Batavialand en de 
gemeente Lelystad. 

Nadere 
toelichting in de 
vergadering op 
5.B 

Desgevraagd geven de indieners van het amendement aan dat het bij de 
jaarlijkse voortgangsrapportage gaat om de 2 mln. incidenteel voor de 
doorontwikkeling (en dus niet – zoals de PvdA aanvankelijk veronderstelde - 
om het jaarlijks vaststellen van de structurele 3 ton). 

Besluit  Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PvdA (voor) 
 
Motie 5 CDA, SGP – Betrokken Batavialand  
Dictum Dragen het college op: Om op frequente basis de Staten te informeren over de 

(financiële) stand van zaken bij Batavialand Dat tenminste jaarlijks een 
gesprek plaatsvindt met de directie Batavialand en de toezichthouder Aan de 
hand van jaarplannen ook evaluaties worden uitgevoerd omtrent de uitvoering 
van de subsidie  op behaalde resultaten & doelen, de organisatie, risico’s en 
andere relevante zaken en deze ter bespreking worden voorgelegd aan 
Provinciale Staten 

Besluit  Aangenomen met 30 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 39 
Stemverklaring PVV (tegen), DENK (voor) 
Toezegging -- 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Amendement-D-JA21-VVD-GroenLinks-ChristenUnie-PvdD-50PLUS-SGP-PVV-Doorontwikkeling-Batavialand-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/Motie-5-CDA-SGP-Betrokken-Batavialand-1.pdf
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 Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing Nationaal Scheepsarcheologisch 

Depot 
Dictum na 
aangenomen 
amendementen 

1. GS opdracht te geven tot het aanstellen van een kwartiermaker voor het 
opstellen van zowel een lange termijn strategisch positioneringspan, een 
onderzoek naar de haalbaarheid van een stapsgewijze doorontwikkeling 
van Batavialand, als een uitvoerend plan van aanpak voor de ontwikkeling 
van Batavialand naar een duurzame toekomst, samen met (tenminste) het 
Rijk, Batavialand en de gemeente Lelystad. 

2. Dit strategisch positioneringsplan, haalbaarheidsonderzoek en het 
uitvoerend plan van aanpak, voor het einde van het jaar aan Provinciale 
Staten voor te leggen ter besluitvorming over de besteding van zowel de 
structurele budget van € 300.000 als het oormerk van € 2.000.000 
incidenteel in de brede bestemmingsreserve met als oormerk ontwikkeling 
Batavialand gekoppeld aan het strategische positioneringsplan.   

3. Randvoorwaarden mee te geven voor de bij punt 2 genoemde plannen en 
onderzoek. Hierbij dient minimaal aan de orde te komen: 
a. hoe er invulling gegeven wordt aan toezicht op met name de financiële 
bedrijfsvoering  
b. hoe de samenwerking met stakeholders geregeld wordt die zich concreet 
en (langjarig) willen verbinden aan Batavialand, zoals de Gemeente 
Lelystad en ook andere business partners. 
c. hoe er een balans gevonden wordt tussen het functioneren als Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot, de museale functie waaronder het weergeven 
van het Verhaal van Flevoland, en het functioneren als attractief 
bezoekerspark. 

4.  A.  Het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid     
     oormerk Batavialand met ingang van 2021 éénmalig beschikbaar te stellen   
     voor het opstellen van de plannen zoals genoemd onder 2, waarbij een  
     toereikend deel van dit budget aangewend dient te worden om Batavialand  
     financieel in staat te stellen om volwaardig aan dit plan bij te dragen. 

B.  Pas na het beoordelen van de in 2. genoemde haalbaarheidsonderzoek 
en plannen, door PS, en na instemming van PS, kan worden besloten of 
vanaf 2022 het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw 
Beleid oormerk Batavialand structureel beschikbaar gesteld wordt aan 
Batavialand voor het uitvoeren van de plannen zoals genoemd onder 2. 
Hierbij wordt in ieder geval als voorwaarde gesteld dat vrijgave jaarlijks 
door PS dient plaats te vinden, op basis van een jaarlijks aan PS voor te 
leggen voortgangsrapportage. 

4. Er wordt een stuurgroep ingericht met een bestuurlijke afvaardiging van in 
ieder geval de provincie, het ministerie van OCW, de RCE, Batavialand en 
de gemeente Lelystad. 

5. De 9e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  39 
Besluit Aangenomen met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

 
10. Motie(s) vreemd aan de orde van dag  
Motie 1  
 

ChristenUnie, GroenLinks, SP, DENK - Voorkom dwangarbeid productieketens 
zonnecellen 

Dictum Dragen het college op: In overleg met andere provincies en het Rijk te 
onderzoeken op welke manier voorwaarden gesteld kunnen worden aan de 
partijen die duurzame energieprojecten in Flevoland realiseren, om 
dwangarbeid in productieketens te voorkomen en dit als onderdeel van ons 
beleid op te nemen in het inkoopbeleid; Voor duurzame energieprojecten 
waarbij de provincie (mede)opdrachtgever is, maximale inspanning te leveren 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/DOCUVITP-2746600-v10-Statenvoorstel-Batavialand-met-toewijzing-Nationaal-Scheepsarcheologisch-Depot.pdf
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om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen; PS hierover zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk op 1 januari 2022 te informeren.   

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  39 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), SGP (voor), CDA (verdeeld), DENK (voor), D66 (voor), 50PLUS 

(voor), GO (voor) 
 
11.Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.48 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 30 juni 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 09 juni 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 
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