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

Onderwerp: Toepassen van door PS vastgestelde kaders in de gesprekken met het Rijk
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:
•
GS heeft aangegeven gesprekken te willen aangaan met het Rijk in het kader van de Rijk-regio
samenwerking en regie in de ruimte;
•
Vanuit het Rijk in een proces is voorzien waarbij het Rijk meer regie wil uitvoeren op de nationale
ruimtelijke ordening, en waarbij de provincie een belangrijke rol krijgt als schakel tussen het Rijk en
regio;
•
GS als inhoudelijke basis voor de gesprekken met het Rijk het document 'Over de Brug Komen' wil
gebruiken, wat thans als een eerste conceptversie bestaat;
•
De “condities voor verder uitwerking strategische agenda Flevoland” uitgangspunten bevat maar geen
limitatieve opsomming van het vastgesteld provinciaal beleid is;
Overwegende dat:
•
Bestaand provinciaal beleid als kader niet te vervangen is door condities voor verder uitwerking
strategische agenda Flevoland;
•
Nieuw provinciaal beleid middels een zorgvuldig proces met de Staten, inhoudende beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming tot stand komt;

x Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
2. Voor afspraken met het Rijk in het kader van de rijk-regio samenwerking en regie in de ruimte, als kader
het reeds door PS vastgestelde beleid te hanteren;
3. Indien uit de gesprekken met het Rijk in het kader van de rijk-regio samenwerking en regie in de ruimte,
blijkt dat het reeds door PS vastgestelde beleid niet toereikend is, GS hiervoor nieuwe beleidsvoorstellen ter
vaststelling formuleert.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (JA21)

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

