AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: L
((In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Uitbreiding van de woonvoorraad
Agendapunt: 11e
Onderwerp Statenvoorstel: Condities voor Rijk-regio samenwerking
Nummer Statenvoorstel: 2945565

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 juli 2022
Constaterende dat:
•
Het nieuwe kabinet de provincie steeds meer ziet als de bestuurslaag die een schakelfunctie kan
vervullen tussen het rijk en de gemeenten en het waterschap;
•
We vanuit de provincie in 2020 al gestart zijn met een versterking van de regionale samenwerking,
onder de titel 'Samen Maken we Flevoland';
Overwegende dat:
•
Provinciale Staten hebben aangegeven in een vroeg stadium Gedeputeerde Staten kaders te willen
meegeven voor het aangaan van gesprekken met het Rijk;
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

x te vervangen door

1.Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk / inhoudelijke
condities, zoals uitgewerkt in de bijlage ‘condities
voor verdere uitwerking strategische agenda
Flevoland vast te stellen als kaders voor
Gedeputeerde Staten ten behoeve van gesprekken
met het rijk in het kader van de rijk-regio
samenwerking en regie in de ruimte

Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk /
inhoudelijke condities, zoals uitgewerkt in de
bijlage ‘condities voor verdere uitwerking
strategische agenda Flevoland’ vast te stellen
als kaders voor Gedeputeerde Staten ten
behoeve van gesprekken met het rijk in het
kader van de rijk-regio samenwerking en regie
in de ruimte, met als conditie in deze bijlage:
Onder het kopje- Algemeen: Flevoland is
bereid om onder de juiste randvoorwaarden
nieuwe woningen een plek te geven om zo bij
te dragen aan de nationale woonopgave. Het
uitbreiden van de woningvoorraad gaat hierbij
hand in hand met afspraken over
bereikbaarheid, werkgelegenheid,
duurzaamheid, voorzieningenniveau en
leefbaarheid, natuur en biodoversiteit.

□

Beslispunt(en)

□

te laten vervallen

□

Het navolgende beslispunt toe te voegen:

Toelichting:
Kwaliteit van wonen wordt wel als belangrijk uitgangspunt genoemd, maar de verbinding tussen uitbreiding
woningvoorraad en daaraan gekoppelde randvoorwaarden wordt niet expliciet als conditie benoemd.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: W. de Jager (PvdA), T.A. Smetsers (D66), J. Luijendijk (PvdD), H. van Keulen-Nentjes
(ChristenUnie)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

