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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 29 juni 2022

Aanwezig:
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: Mevrouw A. Kost

JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer C.J. Kok, 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 (vanaf
19:03 uur), mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PVV:
de heer W. Boutkan, mevrouw B. Goeman en de heer C.A. Jansen. CDA: de heer R.J.H. Claessens, de
heer W.H.A. Klink en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager
GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V.
Vrouwenvelder. ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, mevrouw H. van Keulen-Nentjes en de heer L.
Schenk. SP: mevrouw M. Müller. 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. Fractie Van der Starre: de heer
P.A. van der Starre. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. FvD: de heer A.K. de Lange.
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) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks).
Afwezig met kennisgeving:

Mevrouw S. de Lely (JA21), de heer H. Ismaili Alaoui (GroenRood), de heer C.H.W. van den Berg
(fractie Van den Berg), de heer W.F. Mulckhuijse (SP), de heer M.A. Khedoe (DENK), mevrouw D. AlObaidi (PvdA), gedeputeerde de Reus (VVD).
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.08 uur.
Vaststellen agenda
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Benoemingen: toelating en benoemingen
Bij de benoemingen (agendapunt 4) staat op de agenda de tijdelijke
benoeming van mevrouw (Sadhana) Boejhawan-Mangroo voor GroenLinks. Dit
in verband met het tijdelijk ontslag wegens ziekte van de heer (Martin)
Minnema. Dit agendapunt zal bij acclamatie worden gedaan, en niet met een
schriftelijke stemming.
Geheimhouding
Er zijn geen dossiers waarop geheimhouding dient te worden opgeheven of
bekrachtigd.
Vragenhalfuurtje
De fractie JA21 heeft aangegeven tijdens het vragenhalfuurtje mondelinge
vragen te willen stellen over stikstofreductie. Deze vragen worden
geagendeerd bij agendapunt 7.
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Interpellatie
De fractie PVV heeft een interpellatiedebat aangevraagd inzake de Floriade.
Dit staat geagendeerd bij agendapunt 5. Voor dit agendapunt is informatie
toegevoegd. Bij dit agendapunt wordt gebruik gemaakt van spreektijd.
Interpellant en portefeuillehouder hebben 6 minuten gecombineerde
spreektijd voor de eerste en tweede termijn. Daarna mag de rest van de
vergadering deelnemen aan het debat in twee termijnen, met een
gecombineerde spreektijd van 3 minuten.
Hamerstukken
Er zijn geen hamerstukken bij agendapunt 10.
Bespreekstukken
Agendapunt 11a
Er zijn op grond van de commissiebehandeling twee (2) bespreekstukken.
Bij agendapunt 11a wordt een gecombineerde spreektijd van 10 minuten voor
de eerste en tweede termijn gehanteerd. Indien er veel moties en/of
amendementen worden ingediend volgt een derde termijn zonder spreektijd.
Bij dit agendapunt is een gecorrigeerde versie van de Perspectiefnota
opgenomen. Tijdens de commissiebehandeling op 8 juni bleken op pagina 59
en pagina 60 drie voorstellen dubbel opgenomen. Deze dubbelingen zijn in de
gecorrigeerde versie verwijderd.
Agendapunt 11b
Bij agendapunt 11b (Condities voor Rijk-regio samenwerking) werken we met
een gecombineerde spreektijd van 3 minuten per fractie. Bij dit agendapunt is
een gecorrigeerde versie van bijlage 1 opgenomen. Het betreft een
redactionele wijziging: in de eerste bullet onder het tussenkopje
‘Toekomstbestendige economie is de term ‘akkerbouwgrond’ gewijzigd in
‘landbouwgrond’. Daarnaast is de tekst dikgedrukt.
Ordevoorstellen
De fractie van JA21 doet een ordevoorstel, namelijk om agendapunt 11b van de
agenda af te voeren. Dit ordevoorstel (Ordevoorstel 1) wordt verworpen met
11 stemmen voor en 21 stemmen tegen.
De fractie van de PvdD doet een ordevoorstel, namelijk om de behandeling
van agendapunt 11b twee weken uit te stellen. Dit ordevoorstel (Ordevoorstel
2) wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Moties vreemd
De fractie 50PLUS kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met
als onderwerp ‘Floriade’.
De fracties SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en JA21 kondigen een motie
vreemd aan de orde van de dag aan met als onderwerp ‘Statenonderzoek
Windpark Hanze’.
Na het voorlezen van de dicta en de aansluitende discussie wordt over het
toevoegen van deze moties aan de agenda gesproken en besloten.
De motie vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp ‘Floriade’ zal bij
bij het agendapunt Perspectiefnota worden ingediend. De motie vreemd aan
de orde van de dag aan met als onderwerp ‘Statenonderzoek Windpark Hanze’
wordt toegevoegd aan de agenda bij agendapunt 12.
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Besluit

Conform

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Benoemingen
Ontwerpbesluit:
voordracht

Advies
commissie
geloofsbrieven
Besluit

1.

Mevrouw S. Boejhawan-Mangroo (GroenLinks) toe te laten als
plaatsvervangend lid van Provinciale Staten vanwege het tijdelijk
ontslag wegens ziekte van Statenlid de heer M.A. Minnema;
2. Het eerdere besluit van 25 mei 2022 tot samenstelling van de
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en
voor de fractie GroenLinks te doen luiden: mevrouw S. BoejhawanMangroo;
3. Het eerdere besluit van 25 mei 2022 tot samenstelling van de
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en
voor de fractie GroenRood te doen luiden: de heer H. Ismaili Alaoui;
4. Het eerdere besluit van 25 mei 2022 tot samenstelling van de
Statencommissie Ruimte Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor
de fractie GroenRood te doen luiden: de heer H. Ismaili Alaoui.
De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van mevrouw van
Keulen-Nentjes, de voorzitter van de commissie, mevrouw S. BoejhawanMangroo toe te laten als Statenlid.
Conform

Interpellatiedebat
Onderwerp
De heer Jansen interpelleert over de Floriade.
Beantwoording van de vragen vindt plaats door gedeputeerde Appelman.
Aansluitend vindt discussie plaats in de Staten.
Toezegging
-Vragenhalfuurtje
Onderwerp
De heer Beenen (JA21) stelt vragen over het stikstofdossier.
Beantwoording
Beantwoording van de vragen vindt plaats door gedeputeerde Hofstra
Toezegging
-Geheimhouding
Er zijn geen dossiers waarop geheimhouding dient te worden opgeheven of bekrachtigd.
Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 29 juni 2022
Besluit
Conform
9. Vaststellen besluitenlijsten
a. Besluitenlijst Provinciale Staten 25 mei 2022
b. Besluitenlijst Provinciale Staten 25 mei 2022, besloten deel
c. Besluitenlijsten van de Integrale Statencommissie van 11 mei, de Integrale
beeldvormende sessie beeldvorming Perspectiefnota van 18 mei 2022 en de
Integrale Statencommissie van 8 juni 2022
10. Hamerstukken
Er zijn geen hamerstukken

Conform
Conform
Conform
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Bespreekstukken
De voorzitter laat weten dat uit een toets van de verstrekkendheid van de moties en
amendementen blijkt dat amendement B verstrekkender is dan amendement C en motie 15. Indien
amendement B wordt aangenomen worden amendement C en motie 15 niet meer in stemming
gebracht. Indien amendement C wordt aangenomen wordt motie 15 niet meer in stemming
gebracht.
a.
Perspectiefnota 2023-2026
Dictum
1. De perspectiefnota 2023-2026 als kader te hanteren voor de
programmabegroting 2023 en de daarin op te nemen meerjarenraming.
Amendement A
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Amendement B
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Amendement C
Dictum
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

50PLUS – schrappen extra structurele bijdrage 500.000 voor Horizon
1. De perspectiefnota 2023-2026 als kader te hanteren voor de
programmabegroting 2023 en de daarin op te nemen
meerjarenraming, met uitzondering van de extra jaarlijkse bijdrage
aan Horizon van €500.000 (nummer 15) en de daardoor vrijvallende
bedragen op te nemen in de stelpost nieuw beleid.
34
Verworpen met 12 stemmen voor en 22 stemmen tegen
JA21 (voor)
50PLUS - Geen indexatie motorrijtuigenbelasting
De perspectiefnota 2023-2026 als kader te hanteren voor de
programmabegroting 2023 en de daarin op te nemen meerjarenraming en
hierbij geen indexering van het belastingtarief voor de opcenten MRB toe te
passen totdat de herziening door het rijk in 2025 heeft plaats gevonden
34
Verworpen met 11 stemmen voor en 23 stemmen tegen
GroenLinks (tegen), JA21 (voor)
D66, VVD, SGP, CDA, Fractie van der Starre, ChristenUnie, PvdA, PVV - Geen
indexatie MRB in 2023
2. In de begroting 2023 eenmalig de gebruikelijke indexatie van de MRB met
1% niet toe te passen.
34
Aangenomen met 28 stemmen voor en 6 tegen
Hiermee wordt motie 15 niet meer in stemming gebracht.
GroenLinks (tegen), JA21 (voor), 50PLUS (voor)

Motie 2 Ingetrokken en
vervangen door
motie 19

VVD, PVV, 50PLUS, SGP – Niet meer windmolens in Flevoland

Motie 3

CDA, VVD, ChristenUnie - Prioriteit bij uitvoering Flevolandse Aanpak Stikstof
en gebiedsgerichte aanpak stikstof
Dragen het college op:
- Conform de vastgestelde Flevolandse aanpak Stikstof (FAS) te blijven
werken;
- Met het Rijk te verkennen of de opgelegde reductiedoelstelling (24%) voor
Flevoland leidend blijft;
- Vooralsnog vast te houden aan de eigen gebiedsgerichte aanpak voor het
halen van de doelen zoals beschreven in de FAS;

Dictum
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Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

- De PAS-melders met prioriteit helpen te legaliseren vanuit de hiervoor
bestemde stikstofbank, en voor de daarvoor benodigde (voor)financiering
een schriftelijk verzoek in te dienen bij de minister.
34
Aangenomen met 21 stemmen voor en 13 tegen
GroenLinks (voor), JA21 (tegen)

Motie 4
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

JA21, SGP – niet conformeren aan de versnelde opgave stikstofdoelen
34
Verworpen met 12 voor en 22 stemmen tegen
GroenLinks (tegen)

Motie 5

JA21 – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse gebiedsgerichte aanpak
stikstof
34
Verworpen met 10 stemmen voor en 24 stemmen tegen
PvdA (tegen)

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Motie 6 Ingetrokken na
een toezegging.

PVV – Stikstofplannen terug naar de tekentafel

Motie 7 Ingetrokken en
vervangen door
motie 18

SGP, D66 - Boerenmolens

Motie nr. 8

ChristenUnie, SGP, SP, D66, PvdD, GroenLinks, PVV, PvdA, CDA – Onderzoeken
pilots naar toekomstbestendig en vraaggericht OV aanbod
Dragen het college op:
- Te onderzoeken welke pilots omtrent toekomstbestendige en
vraaggerichte OV of andere oplossingen in de gemeente Urk en de
gemeente Dronten gestart kunnen worden ter vervanging van de
afgeschaalde OV dienstregelingen tot aan het moment dat de nieuwe OV
concessiehouder EBS eind 2023 haar nieuwe OV dienstverlening start;
- De kosten van dergelijke pilots of oplossingen in kaart te brengen en aan
PS voor te leggen;
34
Aangenomen met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen
JA21 (voor)

Dictum

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Motie 9 Ingetrokken

PvdA, PvdD – Flevolandse FIXbrigade Energiebrigade

Motie 10
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

PvdD – Grote stappen snel thuis
34
Verworpen met 2 stemmen voor en 32 stemmen tegen
JA21 (tegen)

Motie 11
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

PvdD – Budget weg bij het wildbeheer
34
Verworpen met 3 stemmen voor en 31 stemmen tegen
--
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Motie 12
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

PvdD, GroenLinks – Plan wild aanrijdingen
34
Verworpen met 13 voor en 21 stemmen tegen
--

Motie 13 Ingetrokken

PvdD – Stiltegebieden

Motie 14

PvdD, GroenLinks, PvdA – Subsidie- en lening regeling verduurzamen
woningen Flevoland
34
Verworpen met 12 voor en 22 stemmen tegen
ChristenUnie (tegen), CDA (tegen)

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Motie 15

PvdD – MRB indexatie
Deze motie is komen te vervallen vanwege aannemen van amendement C.

Motie 16
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

50PLUS - Onderzoek naar mogelijkheden energieproductie
34
Verworpen met 5 stemmen voor en 29 stemmen tegen
JA21 (tegen), SGP (voor)

Motie 17
Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen

50PLUS - Floriade
34
Verworpen met 6 stemmen voor en 28 stemmen tegen
PVV (voor), JA21 (tegen)

Motie 18
Dictum

SGP, D66 – Boerenmolens
Verzoeken het college
- Te onderzoeken of het verhogen van de toegestane tiphoogte voor
boerenmolens, zijnde de gedefinieerde kleine molens uit de
omgevingsverordening, op erven in het landelijk gebied (bedoeld
alleen voor opwek voor eigen gebruik) haalbaar is tot 22 meter
binnen de kaders zoals omschreven in de landschapsvisie;
- Te onderzoeken of hierbij ten behoeve van o.a. de landschappelijke
inpassing, geluidsproductie en slagschaduw op de directe omgeving
van het betreffende perceel een onderbouwend advies / onderzoek
verplicht kan worden gesteld;
- Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hiervoor verticale
molens in te zetten, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar het
effect op de landschappelijke inpassing en de energieneutraliteit in
vergelijking met de traditionele windmolens;
- In overleg te treden met de gemeentes in Flevoland om de
veranderingen binnen het kader van de omgevingsverordening door
te vertalen in de gemeentelijke kaders en de wijze waarop inwoners
over deze ontwikkeling tijdig worden geïnformeerd;
34
Aangenomen met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen
PvdA (voor), GroenLinks (voor), CDA (voor), JA21 (tegen), FvD (tegen)

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Motie 19
Dictum

VVD, PVV, 50PLUS, SGP – Niet ‘meer’ windmolens in Flevoland
Dragen het college op
1. Het projectplan ‘opschalen en saneren windmolen gebied West’ aan
PS voor te leggen;
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2.

3.

Aantal aanwezig
Besluit
Stemverklaringen
Gewijzigd
dictum
Toezeggingen

De omgevingsverordening aan te passen waarbij nieuwe windmolens,
met uitzondering van de kleine windmolens voor zover hij in het
landelijk gebied op een (voormalig agrarisch) bouwperceel staat, in
Flevoland worden uitgesloten.
Provinciale Staten in de eerstvolgende vergadering een besluit voor
te leggen waarbij tot het moment van besluitvorming van nieuwe
kaderstelling geen medewerking wordt verleend aan de vestiging van
nieuwe windparken.

34
Aangenomen met 18 stemmen voor en 16 stemmen tegen
PvdA (tegen), CDA (tegen), JA21 (voor), FvD (voor)
1. De perspectiefnota 2023-2026 als kader te hanteren voor de
programmabegroting 2023 en de daarin op te nemen meerjarenraming;
2. In de begroting 2023 eenmalig de gebruikelijke indexatie van de MRB met
1% niet toe te passen.
Gedeputeerde Rijsberman zegt toe om bij de Programmabegroting te komen
met een voorstel voor 2023 voor een grotere inspanning van het afschot van
het wild in Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer zodat de reset in de
komende winter kan worden afgerond.
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat het aantal windmolens uit het regionale
windplan nog steeds het huidige richtgetal is. En in alle gevallen zal bij
nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld vliegermolens, erfmolens) vooraf door GS en
betrokken gemeente een uitspraak van de Staten worden gevraagd om aan de
voorkant te toetsen of daar draagvlak voor is.
Gedeputeerde Smelik zegt toe over stiltegebieden nader in gesprek te gaan
over de signalen uit het veld, juridische instrumenten en of er vervolgstappen
nodig zijn.
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat het voorstel voor een Flevolandse
FIXbrigade Energiebesparing (motie 9) wordt betrokken bij de uitkomst van de
energieweerbaarheid en - armoede en het nadere onderzoek.
Gedeputeerde Hofstra zegt toe alle vragen aan de minister over het Nationaal
Programma Landelijk Gebied (inclusief die over het kaartmateriaal)
schriftelijk te beantwoorden.
Gedeputeerde Smelik (namens Gedeputeerde de Reus) zegt toe de informatie
die er is van de locaties van de aanrijdingen met wild van de maand juli 2021
toe te sturen (PvdD).

Aantal aanwezig
Besluit gewijzigd
dictum
Perspectiefnota
2023-2026
Stemverklaringen

Gedeputeerde Smelik zegt toe haar best te willen doen om de (technische)
vragen te beantwoorden in het kader van de Strategische Agenda Rijk-Regio
voordat dit voorstel inhoudelijk in de Staten wordt besproken (JA21).
34
Aangenomen met 22 stemmen voor en 12 stemmen tegen

--
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b.

Condities voor Rijk-regiosamenwerking
Dit agendapunt wordt na ordevoorstel 2 afgevoerd van de agenda en wordt
geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten 13 juli 2022.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie 1
SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV, JA21, D66, SP, Fractie Van den Berg –
Statenonderzoek Windpark Hanze
Dictum
De Randstedelijke Rekenkamer:
a. een onderzoek te starten naar de participatie van bewoners en
ondernemers bij Windpark Hanze en de (kaderstellende en
toezichthoudende) rol van de provincie daarbij
b. met adviezen te komen hoe dergelijke participatietrajecten te
verbeteren gedurende het onderzoek,
c. in contact te blijven met (een afvaardiging van) Provinciale Staten
over de specifieke invulling en verloop van het onderzoek
d. een vervolgonderzoek te starten indien de uitkomsten daar
aanleiding toe geven
Aantal aanwezig
34
Besluit
Aangenomen met 34 stemmen voor en 0 stemmen tegen
Stemverklaringen PVV (voor) , FvD (voor)
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.41 uur. Hij wenst alvast een ieder een
goede zomervakantie aangezien hijzelf in de vergadering van Provinciale
Staten op 13 juli afwezig zal zijn.
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
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 29 juni 2022 14:00:00, Provincie Flevoland

