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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer J.N. Simonse 
Plaatsvervangend voorzitter: de heer T. A. Smetsers  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer C.J. Kok, 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 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 
(vanaf 14.21 uur) en de heer J. van Slooten (vanaf 17.10 uur). PvdA: de heer W. de Jager en mevrouw 
D. Al-Obaidi (vanaf 14.05 uur). GroenLinks: mevrouw S. Boejhawan-Mangroo, mevrouw C. Straatsma 
en de heer S.V. Vrouwenvelder. ChristenUnie: mevrouw H. van Keulen-Nentjes, de heer L. Schenk en 
de heer C. van Veluwen. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller.  D66: mevrouw Y.B. den 
Boer en de heer T.A. Smetsers. PvdD: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk. DENK: de heer M.A. 
Khedoe. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. GroenRood: de heer H. Ismaili Alaoui. 
 
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. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks). 
 
Afwezig met kennisgeving 
De heer L. Verbeek, de heer P.A. van der Starre (fractie Van der Starre), de heer A.K. de Lange (FvD), 
mevrouw Dubois (PvdA), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (VVD), de heer C.H.W. van den Berg (Fractie 
Van den Berg). Gedeputeerde Hofstra is vanaf 19.00 uur afwezig en wordt bij de Zomernota 
vervangen door gedeputeerde Rijsberman. 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.03 uur. 

Er zijn 35 van de 40 Statenleden aanwezig bij aanvang van de vergadering. 
 

 Vaststellen agenda 
 Mededelingen 

Er zijn twee mededelingen bij agendapunt 3. 
 
Benoemingen: toelating en benoemingen 
Bij agendapunt 4 benoemingen komt aan de orde de benoeming van de heer 
C. van Veluwen (ChristenUnie) tot lid van Provinciale Staten. Dit in verband 
met het vertrek van de heer Z.J.B. Heng.  Dit agendapunt zal bij acclamatie 
worden gedaan, en niet met een schriftelijke stemming. 
 
Geheimhouding 
Er zijn bij dit agendapunt geen dossiers waarop geheimhouding dient te 
worden opgeheven of bekrachtigd. Er wordt door de voorzitter na discussie 
vastgesteld dat de aangekondigde motie van 50PLUS bij dit agendapunt wordt 
besproken 
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Interpellatie 
De fracties van JA21, de PVV en de ChristenUnie hebben een interpellatiedebat 
aangevraagd inzake ‘de Aankoop stikstof ruimte in de Noordoostpolder/ 
aanmeldcentrum voor asielzoekers’. Dit debat wordt geagendeerd bij 
agendapunt 5. Voor dit agendapunt is informatie toegevoegd aan de stukken 
van de vergadering.  
 
Namens het college wordt de beantwoording gedaan door gedeputeerde 
Smelik (namens GS) en gedeputeerde Hofstra (stikstofgedeelte en de 
aankoop). Loco-commissaris de heer De Reus vervangt bij afwezigheid de 
Commissaris van de Koning, de heer Verbeek. De voorzitter laat weten dat de 
heer Verbeek heeft aangeboden op 20 juli een extra vergadering uit te 
schrijven indien Provinciale Staten dat wenselijk vindt. 
 
Zoals afgesproken in het seniorenconvent wordt gebruik gemaakt van 
spreektijd.  De interpellanten en portefeuillehouders hebben hierbij 6 
minuten gecombineerde spreektijd voor de eerste en tweede termijn. 
Bovendien worden de termijnen van de interpellanten samengevoegd, in de 
zin dat ze achtereenvolgens spreken. Daarna komt het college aan het woord. 
Tenslotte mag de rest van de vergadering deelnemen aan het debat in twee 
termijnen, met een gecombineerde spreektijd van 3 minuten. 
 
Vragenhalfuurtje 
Agendapunt 6 komt te vervallen. 
 
Hamerstukken 
Er zijn drie (3) hamerstukken bij agendapunt 10. Er is ruimte voor 
stemverklaringen. 
 
Bespreekstukken 
Er zijn op grond van de commissiebehandeling vijf (5) bespreekstukken bij 
agendapunt 11.  
 
Agendapunt 11c 
Bij agendapunt 11c (deelname AER Summer School) is een nieuwe versie van 
het Statenvoorstel aan de stukken van de vergadering toegevoegd. In die 
nieuwe versie staan de voordrachten voor twee deelnemers aan de AER  
Summer School. 
 
Moties vreemd 
Er worden geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. 

Besluit Conform 
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 Mededelingen 
Mededeling 1 
In het vergaderschema van Provinciale Staten staat woensdag 21 september gereserveerd voor 
de dialoogsessie met het college. In de werkgroep is nagedacht over het programma voor 21 
september. Het voorstel is op 21 september een Trialoog te organiseren van Inwoners, 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Uit de peiling blijkt dat 23 Statenleden voornemens 
zijn deel te nemen. 
 
Mededeling 2 
De voorzitter wijst op het IPO jaarcongres. Statenleden kunnen zich nog tot aanstaande vrijdag 
12.00 uur aanmelden bij de griffie voor een hotelovernachting tijdens het IPO Jaarcongres op 4 
oktober in Tilburg. Men dient zich u apart bij het IPO aan te melden voor deelname aan het 
congres. 

 
 Benoemingen 

Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer C. van Veluwen (ChristenUnie) toe te laten als 
vertegenwoordiger van Provinciale Staten in de vacature van de heer 
Z.J.B. Heng; 

2. Het eerdere besluit van 29 juni 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie ChristenUnie te doen luiden: de heer C. van Veluwen; 

3. De benoeming van de heer Z.J.B. Heng (ChristenUnie) tot lid van de 
Algemene Vergadering van het IPO van 11 november 2020 in te 
trekken; 

4. Te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering van het IPO 
mevrouw H. van Keulen-Nentjes (ChristenUnie); 

5. De benoeming van mevrouw H. van Keulen-Nentjes tot lid van de 
Algemene Vergadering van het IPO in te laten gaan op 13 juli 2022 en 
te laten duren tot de Statenverkiezingen van maart 2023; 

6. Geen plaatsvervangend lid van de Programmaraad Randstedelijke 
Rekenkamer te benoemen in de vacature van de heer Z.J.B. Heng.  

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van de heer R.J.H. 
Claesens, voorzitter van de commissie, de heer C. van Veluwen toe te laten 
als Statenlid. 

Besluit Conform 
 

 Interpellatiedebat  
Onderwerp De heren Jansen (PVV), Beenen (JA21) en mevrouw van Keulen-Nentjes 

(ChristenUnie) interpelleren over ‘de Aankoop stikstof ruimte in de 
Noordoostpolder/ aanmeldcentrum voor asielzoekers’. 
 
Beantwoording van de vragen vindt plaats door loco-commissaris De Reus en 
de gedeputeerden Hofstra en Smelik. Aansluitend vindt discussie plaats in de 
Staten. 

Ordevoorstel 1 ‘Geen spreektijd voor het college hanteren’ 
Het ordevoorstel om bij de termijn van de beantwoording aan de kant van GS 
en de plaatsvervangend Rijksheer, de spreektijd los te laten wordt met 30 
stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Ook wordt er souplesse 
betracht voor de interpellanten.  

Toezeggingen Plaatsvervangend Rijksheer de heer De Reus zegt toe een ‘tijdlijn van 
afspraken van de Rijksheer’ (inclusief een duiding van de rollen van de 
Rijksheer) aan de Staten te doen toekomen, hopelijk eind van de week en 
anders vóór 1 september 2022. Daaraan wordt eveneens toegevoegd de 
opdrachtbrief van 16 februari, indien deze niet geheim is.  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#meetingItemVoteInfo12835
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#meetingItemVoteInfo12835
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Gedeputeerde Hofstra zegt toe de stukken over stikstof en de afspraken met 
de agrariër die zijn bedrijf heeft verkocht ter beschikking te stellen aan PS, al 
dan niet onder geheimhouding, voor zover de provincie daarbij partij is. Dit 
geldt niet voor zover sprake is van private belangen en de provincie geen 
partij is. 
 
Gedeputeerde Smelik zegt toe duidelijkheid te scheppen door een 
feitenrelaas in den breedte toe te voegen aan de toezegging van de 
plaatsvervangend Rijksheer voor wat betreft de rol van de provincie in dit 
dossier van aanmeldcentrum Bant en de afspraken met de betrokken 
agrariër. 

 
Motie 1 GroenLinks – Betrokkenheid bewoners bij besluit tot vestiging 

aanmeldcentrum 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen), PvdA (voor) 
 
Motie 2 – 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 6 

GroenRood – Volledige beeld- en oordeelsvorming vooraf een besluit wordt 
genomen over de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in 
Bant  
 

 
Motie 3 - 
Ingetrokken 

PVV – Geen aanmeldcentrum in de Noordoostpolder  
 

 
Motie 4 PVV – Motie van afkeuring over de afwezigheid van commissaris van de 

Koning van Flevoland Leen Verbeek 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 17 stemmen voor en 18 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (tegen), PvdD (tegen) 
  
Motie 5 JA21 – Respecteer het standpunt van de Gemeenteraad Noordoostpolder 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen) 
 
Motie 6 GroenRood, DENK– Volledige beeld- en oordeelsvorming vooraf een besluit 

wordt genomen over de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor 
asielzoekers in Bant 

Dictum Dragen het college op 
1. Een informatiebijeenkomst te beleggen i.s.m. met Rijk en COA na het 

zomerreces voor Provinciale Staten, de gemeenteraad Noordoostpolder en 
burgers over de mogelijke komst van een nieuw aanmeldcentrum voor 
asielzoekers in Bant.  

2.Een feitenrelaas op te stellen, waarin puntsgewijs inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe het proces is verlopen en wie welke rol en/of 
verantwoordelijkheid heeft in dit proces met de kanttekening dat dit 
slechts om feitelijke informatie gaat.  

Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdD (voor), D66 (tegen) 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#documentVoteInfo30153
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#documentVoteInfo30160
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#documentVoteInfo30167
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#documentVoteInfo30176
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Motie 7 PVV- Openbaarheid van stukken stikstof 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 17 stemmen voor en 18 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdD (voor) 
 
Ordevoorstel 2 JA21 – het interpellatiedebat vervolgen tijdens een extra vergadering op 20 

juli 2022 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
Ordevoorstel 3 50PLUS, VVD – Het vervolg van de interpellatie aan de agenda van 14 

september 2022 toe te voegen (of zoveel eerder als mogelijk binnen het 
reguliere vergaderschema van de commissies) 

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen 

 
6.   Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje 

 
7.   Geheimhouding  
Er zijn geen dossiers waarop geheimhouding dient te worden opgeheven of bekrachtigd.

 
 

Motie 8 50PLUS – Opheffen geheimhouding door Meta 
Dictum Spreken uit de geheimhouding zoals 26 januari 2022 bekrachtigd door 

Provinciale Staten m.b.t. de Anterieure overeenkomst Tulip (met kenmerk 
#2884386) en de Mededeling – Anterieure overeenkomst datacenter 
Zeewolde (met kenmerk #2881068) op te heffen   

Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

 
8.   Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 13 juli 2022 
Besluit Conform 

 
9.   Vaststellen besluitenlijsten  
a. Besluitenlijst Provinciale Staten 29 juni 2022 Conform 
b. Besluitenlijst Integrale beeldvormende sessie van 15 juni 2022 Conform 
c. Besluitenlijsten van de Integrale Statencommissie van 22 juni 2022 Conform 

 
 Hamerstukken 

a.  Actualiseren heffings- en schadeverordeningen in verband met komst 
Omgevingswet 

Dictum 1. De Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen Flevoland vast te 
stellen. 

2. De Verordening grondwateronttrekkingsheffing Flevoland vast te stellen. 
3. De Verordening nadeelcompensatie provincie Flevoland vast te stellen. 

Besluit Conform 
b. Programma Mobiliteit en Ruimte 
Dictum 1. Het Programma Mobiliteit en Ruimte vast te stellen; 

2. Het bestedingsplan vast te stellen en een totaalkrediet beschikbaar te 
stellen van € 304,287 mio; 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#documentVoteInfo30172
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#meetingItemVoteInfo12835
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Interpellatiedebat-Aankoop-stikstof-ruimte-in-de-Noordoostpolder-aanmeldcentrum-voor-asielzoekers#meetingItemVoteInfo12835
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Geheimhouding#documentVoteInfo30302
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3. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om de oormerken 
voor onderstaande onderwerpen binnen de stelpost Nieuw Beleid te 
benutten: 

• Infrastructuur – Wegen (kapitaallasten)             € 1,000 mio; 
• Infrastructuur – Fietspaden (kapitaallasten)      € 1,038 mio; 
4. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om inliggende 

uitvoeringskredieten te voteren.  
Besluit Conform 
c. Aanpak droogteschade langs provinciale wegen 
Dictum 1. De aanpak van de droogteschade langs provinciale wegen vast te stellen 

waarbij Scenario 4a wordt gehanteerd als aanpak zoals te vinden is in 
bijlage “Notitie aanpak droogteschade langs wegen”. Hierbij wordt 
overgegaan tot het versterken van de weg, in combinatie met het beperkt 
verwijderen van beplanting. Hierbij worden de te kappen bomen allemaal 
gecompenseerd; 

2. De in de Perspectiefnota 2023-2026 en de Zomernota 2022 genoemde  
bedragen van  € 168.000,- (kapitaalslasten) + € 237.000,- (eenmalig) voor 
deze aanpak te aan te wenden. 

Besluit Conform 
Stemverklaring GroenLinks (tegen), PvdD (tegen), GroenRood (tegen) 
 

 Bespreekstukken 
a. Zomernota 2022 
Dictum 1. De zomernota 2022 vast te stellen; 

2. Het (netto) voordelig saldo van de zomernota 2022 van € 17,16 
miljoen toe te voegen aan het ongeoormerkte deel van de Brede 
Bestemmingsreserve; 

3. De met de zomernota 2022 samenhangende 5e begrotingswijziging 
2022 vast te stellen; 

4. Het bruto raamkrediet voor de investeringen in wegen en vaarwegen 
2022 te verhogen met € 5,55 miljoen. 

 
Amendement A PvdA, GroenLinks, Christen Unie, D66, VVD, CDA – Noodfonds Oekraïne 
Dictum Opnieuw beschikbaar stellen van 0,5 mln. voor het Noodfonds Oekraïne en 

dit bedrag te onttrekken aan het geoormerkte deel van de Brede 
bestemmingsreserve 

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (voor), JA21 (tegen) 
 
Motie 9 – 
Ingetrokken en 
vervangen door 
motie 10 

SP, ChristenUnie, D66, GroenRood – Compenseren prijsverhoging Altijd Vrij 
Abonnement  
 

 
Motie 10  SP, ChristenUnie, D66, GroenRood – Compenseren prijsverhoging Altijd Vrij 

Abonnement 
Dictum Dragen het college op zo snel mogelijk met de provincie Overijssel in gesprek 

te gaan over een verlaging van de prijs van alle Altijd Vrij abonnementen van 
de OV regio IJsselmond met als richtprijs 125,- p/m (en de daarbij behorende 
tarievenopbouw) tot aan de nieuwe concessie december 2023 en de Staten 
over de uitkomst van dit gesprek te informeren. De gelden die hiervoor 
eventueel nodig zijn te onttrekken aan het ongeoormerkte deel van de Brede 
Bestemmingsreserve. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Zomernota-2022#documentVoteInfo30180
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Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (voor), CDA (voor), PVV (voor) 
 
a. Zomernota 2022 
Gewijzigd dictum 1. De zomernota 2022 vast te stellen; 

2. Het (netto) voordelig saldo van de zomernota 2022 van € 17,16 miljoen toe 
te voegen aan het ongeoormerkte deel van de Brede Bestemmingsreserve; 
3. De met de zomernota 2022 samenhangende 5e begrotingswijziging 2022 
vast te stellen; 
4. Het bruto raamkrediet voor de investeringen in wegen en vaarwegen 2022 
te verhogen met € 5,55 miljoen. 
5. Opnieuw beschikbaar stellen van 0,5 mln. voor het Noodfonds Oekraïne en 
dit bedrag te onttrekken aan het geoormerkte deel van de Brede 
bestemmingsreserve 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
b. Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie 
Dictum 1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 2017 te actualiseren. 

2. Hieraan gekoppeld ook het Omgevingsprogramma en de 
Omgevingsverordening uit 2019 te actualiseren. 

3. De actualisatie van de visie, het programma en de verordening voor te 
bereiden in deze bestuursperiode en de formele actualisatie over te 
laten aan de nieuwe Provinciale Staten en het college na de 
verkiezingen in maart 2023. 

4. Het voorgestelde plan van aanpak, zoals beschreven in de startnotitie 
‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ te onderschrijven. 

5. De geformuleerde uitgangspunten (kaders) voor de uitwerking zoals 
beschreven in de startnotitie ‘Actualisatie Omgevingsvisie 
FlevolandStraks’ vast te stellen. 

 
Amendement B SGP – Vaststellen bouwsteen 1 
Dictum 4. Het voorgestelde plan van aanpak, zoals beschreven in de startnotitie 

‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ te onderschrijven waarbij 
bouwsteen 1 “ een inhoudelijke contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) 
opgaven en funderende waarden en principes” vastgesteld dient te worden 
door PS. 

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
b. Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie 
Gewijzigd Dictum 1. De Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 2017 te actualiseren. 

2. Hieraan gekoppeld ook het Omgevingsprogramma en de 
Omgevingsverordening uit 2019 te actualiseren. 
3. De actualisatie van de visie, het programma en de verordening voor te 
bereiden in deze bestuursperiode en de formele actualisatie over te laten 
aan de nieuwe Provinciale Staten en het college na de verkiezingen in maart 
2023. 
4. Het voorgestelde plan van aanpak, zoals beschreven in de startnotitie 
‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ te onderschrijven waarbij 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Zomernota-2022#documentVoteInfo30186
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Zomernota-2022#documentVoteInfo29992
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie#documentVoteInfo30188
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bouwsteen 1 “een inhoudelijke contourenschets van (nieuwe/ hernieuwde) 
opgaven en funderende waarden en principes” vastgesteld dient te worden 
door PS. 

5. De geformuleerde uitgangspunten (kaders) voor de uitwerking zoals 
beschreven in de startnotitie ‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ 
vast te stellen. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
c. Deelname AER Summer School 
Dictum 1. Deel te nemen  aan de Assembly of European Regions (AER) Summer 

Academy 2022, van 29 augustus tot 1 september in Donegal, Ierland,  
door twee rapporteurs: 

a. De heer T.A. Smetsers (D66) 
b. De heer R.J.H. Claessens (CDA) 

2. De rapporteurs de volgende opdracht mee te geven: 
a. Te onderzoeken op welke beleidsonderwerpen in Flevoland 

informatie gebracht en gehaald kan worden bij toekomstige 
AER Summer Academy. 

b. Te onderzoeken met welke afvaardiging andere regio’s 
deelnemen aan de AER Summer Academy en dit te spiegelen 
aan de Flevolandse situatie. 

3. Een uitvraag te doen bij de jongerenraad voor deelname van twee 
leden aan de AER Summer Academy en de kosten van deelname ten 
laste te brengen van het budget van Provinciale Staten.  

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen), CDA (voor), PVV (voor), GroenLinks (voor), GroenRood (voor), VVD 

(voor) 
 
d. Uitbreiding inzet en waardering burgerleden 
Dictum 1.Kennis te nemen van de aanbevelingen en conclusies van het rapport 

“Inventarisatie uitbreiding inzet en waardering burgerstatenleden” van 
Necker van Naem zoals opgenomen in bijlage 1; 
2.Met ingang van 29 augustus 2022 het aantal toegestane burgerleden per   
fractie te verhogen van één naar twee burgerleden per fractie; 
3.De eerste wijziging van het Reglement van Orde Provinciale Staten 

Flevoland 2021 vast te stellen inhoudende artikel 5.5 te wijzigen in: "Elke 
fractie in de Staten mag twee burgerleden voordragen." 

4.De 8ste wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, 
inhoudende dat ten laste van het begrotingssaldo in 2022 incidenteel € 
12.500 en van vanaf 2023 structureel € 37.000 wordt toegevoegd aan de 
begrotingspost Burgercommissieleden. 

 
Amendement D PvdD – Vergoeding Statenacademies en werkbezoeken 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 28 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (tegen), PVV (tegen), VVD (tegen), CDA (tegen) 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Startnotitie-Actualisatie-Omgevingsvisie#documentVoteInfo29994
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Deelname-AER-Summer-School#documentVoteInfo30110
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Uitbreiding-inzet-en-waardering-burgerleden#documentVoteInfo30194
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Amendement E PvdD – Burgerleden buiten de kandidatenlijst 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 16 stemmen voor en 19 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), PVV (voor), VVD (tegen) 
 
Motie 11 JA21, VVD , PVV – Verlagen werkdruk Statenleden en burgerleden 
Dictum Dragen de griffie op  

Een wijziging in de werkwijze uit te werken en voor te stellen, die gericht is 
op:  

- Het verlagen van de werkdruk van PS leden en burgerleden;  
- Tevens de kwaliteit van de besluitvorming verbetert;  
- Tevens een stimulerende uitwerking heeft op de motivatie van PS 

leden en burgerleden;  
- Daarbij invulling te geven aan de rol voor de griffie als brug tussen 

bestuur en Statenleden 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Aangenomen met  26 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), PvdD (voor), 50PLUS (voor) 
 
e. Condities voor Rijk-regio samenwerking (‘Strategische agenda Rijk-regio’) 
Dictum 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.   

 
Amendement K SP – Water en bodem leidend  
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen 9 met stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Stemverklaringen SGP (tegen) 
 
Amendement F D66, GroenLinks – Bodem en water als natuurlijk fundament als algemeen 

uitgangspunt 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Stemverklaringen SGP (tegen) 
 
Amendement P D66, GroenLinks – Bodem en water als algemeen uitgangspunt 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
Stemverklaringen SGP (tegen) 
 
Amendement G D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie – Vitale steden en dorpen met 

voorzieningen op het gebied van onderwijs en educatie 
Dictum  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 inde ruimte,  
met als conditie in deze bijlage:  
onder 3 Ruimtelijke/inhoudelijk-Vitale Steden en Dorpen, 6de bullet point:- 
Voorzieningen op het gebied van onderwijs en educatie.   

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Uitbreiding-inzet-en-waardering-burgerleden#documentVoteInfo30196
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Uitbreiding-inzet-en-waardering-burgerleden#documentVoteInfo30190
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30208
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30198
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30218
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30200
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Stemverklaringen -- 
 
Amendement H PVV, 50PLUS – IJmeerverbinding inclusief weg (auto, fiets, voetganger) 
Dictum  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, met als conditie in deze bijlage:   
onder 3. Ruimtelijk/inhoudelijk - VITALE STEDEN EN DORPEN, 2e bullet point:  
Gekoppeld aan de groei van steden en dorpen blijft een goede 
bereikbaarheid via alle modaliteiten  en infrastructuur een randvoorwaarde. 
Waarbij voor hogere aantallen op Almere Pampus een goed functionerende 
IJmeerverbinding inclusief weg(auto, fiets, voetganger) noodzakelijk is.   

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
Amendement I PVV – Sturen op en besluiten over  
Dictum  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, met als conditie in deze bijlage:  
onder 1. Bestuurlijk 4e bullet point:.  
Er worden heldere afspraken gemaakt over de governance, inclusief 
afspraken over monitoring, escalatie en bijsturing. Hierbij zal expliciet 
aandacht zijn hoe de volksvertegenwoordiging (staten, raden en AV kan 
sturen op en besluiten over het gewenste resultaat;  

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (voor) 
 
Amendement J GroenLinks – Compensatie voor uitstel besluit Lelystad Airport 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
Amendement L PvdA, D66, PvdD, ChristenUnie – Uitbreiding van de woonvoorraad 
Dictum 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 
biodiversiteit. 

Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen) 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30202
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30203
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30206
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30210
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Amendement M PvdD – Lelystad Airport Exit strategie 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 6 stemmen voor en 29 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
Amendement N JA21 – Toepassen van de door PS vastgestelde kaders in de gesprekken met 

het Rijk 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
Amendement O JA21 – Condities opnieuw voorleggen aan PS die wringen met actualisatie 

Omgevingsvisie 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
 
e. Condities voor Rijk-regio samenwerking (‘Strategische agenda Rijk-regio’) 
Gewijzigd Dictum 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, met als conditie in deze bijlage:  
 
-Onder 1 Bestuurlijk 4de bullet point: Er worden heldere afspraken gemaakt 
over de governance, inclusief afspraken over monitoring, escalatie en 
bijsturing. Hierbij zal expliciet aandacht zijn hoe de volksvertegenwoordiging 
(Staten, raden en AV) kan sturen op en besluiten over het gewenste resultaat 
-Onder 3 Ruimtelijke/inhoudelijke-Vitale Steden en Dorpen, 6de bullet-point: 
- Voorzieningen op het gebied van onderwijs en educatie. 
 
-Onder 3. Ruimtelijk/inhoudelijk – VITALE STEDEN EN DORPEN, 2de bullet 
point: Gekoppeld aan de groei van steden en dorpen blijft een goede 
bereikbaarheid via alle modaliteiten en infrastructuur een randvoorwaarde. 
Waarbij voor hogere aantallen op Almere Pampus een goed functionerende 
IJmeerverbinding inclusief weg (auto, fiets, voetganger) noodzakelijk is
 
-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 
biodiversiteit. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdD (tegen) 
 

 Moties vreemd aan de orde van de dag  
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. 

 
 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.33 uur.  
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30212
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30214
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30216
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/Condities-voor-Rijk-regio-samenwerking-Strategische-agenda-Rijk-regio#documentVoteInfo30003
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 14 september 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 13 juli 2022 14:00:00, Provincie Flevoland 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00

