
 

 

 
  B e s l u i t e n l i j s t  P S  

 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (cdK)  
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 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, de heer C.A. Jansen en mevrouw I.B. Joosse (vanaf 14.08 uur). 
GroenLinks: de heer M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma. CDA: de heer W.H.A. Klink (vanaf 15.29 
uur), mevrouw C.J. Schotman (vanaf 15.02 uur) en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois 
(vanaf 14.02 uur), de heer W. de Jager en mevrouw D. Al-Obaidi. ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas 
(vanaf 13.19 uur), 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. D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T. Smetsers. 
PvdD: de heer J. Luijendijk. SGP: de heer J.N. Simonse. Fractie Van der Starre: de heer P.A. van der 
Starre. 
 
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 
De heer A.K. de Lange (Forum voor Democratie), de heer C.H.W. van den Berg (GO), de heer S.V. 
Vrouwenvelder (GroenLinks), de heer H. Ismaili Alaoui (GroenLinks), mevrouw S. Kers (PvdD), de 
heer M.A. Khedoe (DENK) en gedeputeerde J. de Reus (VVD). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur. 

Bij aanvang van de vergadering zijn 29 Statenleden aanwezig. 
 

 Vaststellen agenda 
 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen aangereikt. 
 
Benoemingen: toelating en benoemingen 
Bij de benoemingen (agendapunt 4) staat op de agenda de toelating van de 
heer Jansen (PVV) tot Statenlid. Hij zal voor een tweede periode de heer Keuter 
(PVV) vervangen i.v.m. ziekte. Besloten wordt dit agendapunt bij acclamatie te 
doen. 
 
Interpellatiedebat 
De fractie PvdD heeft een interpellatiedebat aangevraagd over het niet tijdig 
informeren van Provinciale Staten t.a.v. Datacenter Zeewolde.  
De fracties 50PLUS, JA21 en PVV hebben eveneens vragen voor deze 
interpellatie aangeleverd. Dit staat geagendeerd bij agendapunt 5. Voor dit 
agendapunt is informatie toegevoegd aan de vergaderstukken. De voorzitter 
stelt voor de vragenstellers achtereenvolgens het woord te geven voor een 
debat in twee termijnen met het college, en daarna twee termijn voor de 
Staten als geheel.  

 

2906590 

 *2906590* 
 
 
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 26 januari 2022 



  B e s l u i t e n l i j s t  P S  
 

 Bladnummer 

 2 
 
 

 

Spoedagendering n.a.v. mededeling voortgang bestemmingsplan Trekkersveld 
IV te Zeewolde 
Op verzoek van de fracties PvdD, 50PLUS, JA21, de PVV en de SP is, conform 
artikel 19 van het Reglement van Orde, een spoeddebat over de mededeling 
voortgang bestemmingsplan Trekkersveld IV te Zeewolde aan de agenda 
toegevoegd. 
 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 5 komen twee bekrachtigingen aan de orde: de eerste betreft 
de geheimhouding anterieure overeenkomst Project Tulip.  
De tweede betreft de bekrachtiging van de geheimhouding op de MKBA en 
bereikbaarheidsonderzoek inzake de Amsterdam Bay Area. In de 
vergaderstukken zijn hiertoe twee Statenvoorstellen opgenomen. 
Besloten wordt dit agendapunt in twee termijnen te behandelen. Provinciale 
Staten stemmen daarmee in. 
 
Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje. 
 
Hamerstukken 
Agendapunt 9 kent 3 hamerstukken. 
Op verzoek van de PvdD vindt een digitale stemming plaats over hamerstuk 
11c; de heer Luijendijk geeft aan dat hij daarbij de vergadering zal verlaten.  
 
Bespreekstukken 
Er zijn op grond van de behandeling in de commissie 4 bespreekstukken. Bij 
agendapunten 10a en 10b wordt gewerkt met een spreektijd van 3 minuten per 
fractie, dat zal ook bij het agendapunt 5 Interpellatiedebat het geval zijn. 
 
Moties vreemd 
Er worden geen moties vreemd aangekondigd. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen.  
Dit agendapunt is komen te vervallen. 

 
 Benoemingen- toelating Statenlid en benoemingen commissieleden 

Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer C.A. Jansen (PVV) toe te laten als plaatsvervangend lid van 
Provinciale Staten vanwege de tweede periode van tijdelijk ontslag 
wegens ziekte van Statenlid de heer J.M. Keuter; 

2. Het eerdere besluit van 8 december 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie PVV te doen luiden: mevrouw I.B. Joosse, de heer W. 
Boutkan; 

3. Het eerdere besluit van 8 december 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor 
de fractie PVV te doen luiden: de heer C. A. Jansen; 

4. Het eerdere besluit van 8 december 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie JA21 te doen luiden: de heer C.J. Kok, de heer N.A.M. 
Beenen en de heer J.P. Thomassen. 

5. Het eerdere besluit van 8 december 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor 
de fractie JA21 te doen luiden: mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap 
en de heer G.J.C. Ransijn. 
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Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van de heer Van 
Slooten (CDA), voorzitter van de commissie, de heer Jansen toe te laten als 
Statenlid. 
 
De heer Boutkan geeft mondeling aan de voorzitter mee dat beslispunt 2 en 3 
als volgt dient te worden aangevuld: commissie EMS: mevrouw I.B. Joosse en 
de heer W. Boutkan en voor de commissie RND: de heer C.A. Jansen. 

Besluit Bij acclamatie aangenomen. 
 

 Interpellatiedebat 
Onderwerp Informeren PS t.a.v. Datacentrum Zeewolde 
 
5a. Interpellatievragen Partij voor de Dieren 
Beantwoording  Gedeputeerden Smelik, Appelman en Fackeldey 
Toezegging -- 
 
5b. Interpellatievragen JA21  
Beantwoording  Gedeputeerden Smelik, Appelman en Fackeldey 
Toezegging -- 
 
5c. Interpellatievragen 50PLUS 
Beantwoording Gedeputeerden Smelik, Appelman en Fackeldey 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat PS middels een mededeling worden 

geïnformeerd over de juridische onderbouwing van de ‘stop op de 
datacenters’. 

 
5d. Interpellatievragen PVV 
Besluit Gedeputeerden Smelik, Appelman en Fackeldey 
Toezegging - 
Ordevoorstel  Op verzoek van de heer Boutkan wordt er hoofdelijk gestemd over de 

ingediende moties 1 t/m 3. 
 
Motie 1 PvdD, JA21, PVV, 50PLUS, SP - Besluitvorming anterieure overeenkomst 

datacenters 
Besluit Verworpen met 19 stemmen tegen en 15 stemmen voor  
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 2 PvdD, JA21,PVV, 50PLUS, SP – Motie van afkeuring Datacentrum 
Besluit Verworpen met 19 stemmen tegen en 15 stemmen voor 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 3 PvdD, JA21,PVV, 50PLUS, SP – Motie van wantrouwen Datacentrum 
Besluit Verworpen met 21 stemmen tegen en 13 stemmen voor 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 

 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28411
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28412
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28418
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 Spoedagendering n.a.v. mededeling voortgang bestemmingsplan Trekkersveld IV te 
Zeewolde 

Beantwoording Portefeuillehouders Smelik en Appelman 
Ordevoorstel De voorzitter doet een ordevoorstel als reactie op het verzoek van de 

Statenleden Simonse en De Jager: één termijn over de moties met zijn verzoek 
de interrupties tijdens de discussie te beperken. 

 
Motie 4  GroenLinks – Kaderstelling (hyperscale) datacenters.  

Ingetrokken na toezegging gedeputeerde Appelman. 
Toezegging 
gedeputeerde 
Appelman 

De gedeputeerde zegt toe er bij de Rijksinstanties op aan te dringen zo 
spoedig mogelijk een strategie te ontwikkelen waarin de kaders voor de 
vestiging van datacentra en hun beslag op schaarse energiebronnen wordt 
vastgelegd. 

 
Motie 5 JA21, PVV, PvdD, 50PLUS - Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Trekkersveld 

IV t.b.v. datacenter in Zeewolde 
Besluit Verworpen met 11 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring GroenLinks (tegen), PvdA (tegen), D66 (tegen), SP (tegen), ChristenUnie (tegen) 
Toezeggingen   -- 

 
7.  Geheimhouding 
a.  Anterieure overeenkomst Project Tulip 
Dictum 1. De geheimhouding te bekrachtigen die Gedeputeerde Staten bij 

spoedbesluit #2885148 van 13 december 2021 voor een periode van 
20 jaar, hebben opgelegd op de aan Provinciale Staten overlegde 
stukken met de titel:  

a) Anterieure overeenkomst Tulip met kenmerk #2884386; 
b) Mededeling – Anterieure overeenkomst datacenter Zeewolde 

met kenmerk #2881068. 
Toezeggingen 
gedeputeerde 
Appelman 

De gedeputeerde zegt toe een besloten bijeenkomst te organiseren om 
verduidelijkende vragen te beantwoorden over de anterieure overeenkomst. 
De gedeputeerde zegt toe een juridische uitleg te geven over de betekenis 
van artikel 167 en 158 Provinciewet. 

Aantal aanwezig 34 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen), 50PLUS (tegen), JA21 (tegen), PvdD (tegen) 

 
b.  Stukken Amsterdam Bay Area: MKBA en bereikbaarheidsonderzoek 
Dictum 1. De door Gedeputeerde Staten bij besluit van 9 december 2021 opgelegde 

geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde stukken te 
bekrachtigen met de titels: 
-> maatschappelijke kosten baten analyse Amsterdam Bay Area, e-docs 
nummer 2880611  
-> bereikbaarheidsonderzoek, e-docs nummer 2880825  

2. De geheimhouding op te leggen tot en met 1 mei 2022.  
Toezeggingen -- 
Aantal aanwezig 34 
Besluit Aangenomen met 22 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen), 50PLUS (tegen) 

 
8.   Vragenhalfuurtje 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje. 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28422
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28223
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28269
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9.   Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 26 januari 2022 
Besluit Conform 

 
10.   Vaststellen besluitenlijst van 8 en 22 december 2021 
Besluit Conform 

 
11.   Hamerstukken 
a. Definitieve opdrachtformulering rapporteur aan Raadtafel Metropool Regio 

Amsterdam 
Dictum 1. De definitieve opdrachtformulering voor de rapporteur MRA Raadtafel 

nieuwe stijl vast te stellen. 
Besluit Conform 
 
b. Definitieve opdrachtformulering rapporteur regio Zwolle 
Dictum 1. De definitieve opdrachtformulering voor de rapporteur regio Zwolle 

vast te stellen; 
2. De heer L. Schenk te benoemen als rapporteur in de Klankbordgroep 

voor raads- en Statenleden regio Zwolle; 
3. De heer J.H. van Ulsen te benoemen tot vaste vervanger van de heer L. 

Schenk. 
Besluit Conform 
  
c. Vaststellen Ontwerp Verordening Inzake wijziging omvang en begrenzing 

wildbeheereenheden in Flevoland 
Dictum 1. De Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden 

in Flevoland in ontwerp vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. 
Aanwezig  33  
Besluit (digitale 
stemming op 
verzoek van 
PvdD) 

Aangenomen met 33 stemmen voor 0 tegen  

Toezegging -- 
 

12.   Bespreekstukken 
a. Onderschrijven verstedelijkingsconcept 2050 
Dictum 1. Het MRA verstedelijkingsconcept 2050 te onderschrijven als 

samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een regio-brede basis 
wordt gelegd voor het maken van Rijksafspraken. 

2. Geen aandachtspunten aan de gedeputeerde mee te geven om daarmee in 
de uitvoerende fase mede de koers te bepalen van de stuurgroep. 

 
Amendement A 
 

PVV – IJmeerverbinding  inclusief IJmeerweg 
Ingetrokken en vervangen door Amendement C 

 
Amendement B JA21, PVV, PvdD, 50PLUS, SGP – Schrappen onderzoek naar vierde hub voor 

hyperconnectiviteit 
Dictum 1. Het MRA verstedelijkingsconcept 2050 te onderschrijven als 

samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een regio-brede basis wordt 
gelegd voor het maken van Rijksafspraken. 
Te vervangen door: 
 
1. Het MRA verstedelijkingsconcept 2050 te onderschrijven als 
samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een regio-brede basis wordt 
gelegd voor het maken van Rijksafspraken met uitzondering van: - De op pag. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28238
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86 in het blauwe aandachtsveld geplaatste tekst “Onderzoek naar vierde hub 
voor hyperconnectiviteit” 

Besluit Verworpen met 13 stemmen voor en 21 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring PvdA (tegen), VVD (tegen), ChristenUnie (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement C PVV – IJmeerverbinding  inclusief IJmeerweg 
Dictum 2.  De gedeputeerde als aandachtspunt mee te geven dat een 

IJmeerverbinding inclusief een IJmeerweg (autoweg) essentieel is voor de 
bereikbaarheid van Flevoland met het oog op de verwachte groei van 325.000 
woningen tot 2050. 

Besluit  Aangenomen met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring CU (voor), GroenLinks (tegen), D66 (tegen), PvdD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Gewijzigd 
dictum 
Statenvoorstel 
na aangenomen 
Amendement 

1. Het MRA verstedelijkingsconcept 2050 te onderschrijven als 
samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een regio-brede basis 
wordt gelegd voor het maken van Rijksafspraken. 

2. De gedeputeerde als aandachtspunt mee te geven dat een 
IJmeerverbinding inclusief een IJmeerweg (autoweg) essentieel is voor de 
bereikbaarheid van Flevoland met het oog op de verwachte groei van 
325.000 woningen tot 2050. 

Toezegging -- 
 

Aantal aanwezig  34 
Besluit gewijzigd 
statenvoorstel 

Aangenomen met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

Stemverklaringen PvdD (tegen) 
 

b. Vaststelling Omgevingsverordening provincie Flevoland 
Dictum 1. Kennis te nemen van de antwoordnota Ontwerp Omgevingsverordening 

provincie Flevoland.  
2. De Omgevingsverordening provincie Flevoland vast te stellen.  
3. Het Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Flevoland vast te 

stellen.  
4. Het Delegatiebesluit voorbeschermingsbesluit grondwaterkwaliteit 

Flevoland vast te stellen.  
5. Kennis te nemen van het Intrekkingsbesluit nadere regels fysieke leef- 

omgeving.  
Toezegging -- 
 
Amendement D PvdD – PS gaat over beleid GS over uitvoering 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 22 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdD (tegen) 

 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28427
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28429
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28240
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28433
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28248
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c. Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing en participatie(verordening) 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Startnotitie bestuurlijke vernieuwing / 

onderdeel participatie(verordening)  
2. Het plan van aanpak vast te stellen zoals in bijgaande Startnotitie (nr. 

2852982) is uiteengezet, bestaande uit: 
a. Gesprekken met Statenleden in de Statencommissie over participatie 

en democratie; 
b. gesprekken tussen inwoners, stakeholders, PS, GS en ambtenaren; 
c. tussenstap: een internetconsultatie bij de samenleving over de 

mogelijke bouwstenen van een participatieverordening; 
d. beeldvormend spreken over dilemma’s rond de ontwerpverordening; 
e. BOB-procedure over de ontwerpverordening; 
f. inspraak, bestaande uit terinzagelegging stukken gedurende 6 weken 

en gelegenheid voor een ieder om in die periode een zienswijze in te 
dienen; 

g. op basis van de antwoordnota vaststellen van de definitieve 
participatieverordening. 

3. De 1e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, 
inhoudende dat uit de Brede Bestemmingsreserve voor de jaren 2022 
en 2023 (€ 200.000 per jaar) wordt toegevoegd aan het Programma 7.1 
Vernieuwend Bestuur 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  34 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (voor) , PVV (voor). 

 
d. Oprichten Jongerenraad (Initiatiefvoorstel) 
Dictum 1. Een (klimaat) Jongerenraad Flevoland op te richten; 

2. Een ambtenaar deze Jongerenraad te laten begeleiden; 
3. Een lid van Gedeputeerde Staten aan deze Jongerenraad te koppelen; 
4. Maandelijks bijeenkomsten voor de Jongerenraad Flevoland te 

organiseren; 
5. Een maal per zes maanden verslag uit te brengen aan Provinciale 

Staten over de voortgang.  
 
Amendement E JA21, VVD, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, CDA – Neutrale bewoording en 

onafhankelijke stellingname Statenvoorstel 
Dictum Beslispunt 1 te vervangen door:   

1. Een Jongerenraad Flevoland op te richten;  
 
De navolgende beslispunt(en) toe te voegen: 
6. Gedeputeerde Staten opdracht te geven details omtrent de 
organisatiestructuur en organisatieprocessen van de jongerenraad uit te 
werken, waarbij de pluriformiteit aan overtuigingen van jongeren 
gewaarborgd is en deze uitwerking aan Provinciale Staten te rapporteren.  
7. Na twaalf maanden een verslag te doen over het functioneren van de 
jongerenraad.  
8. De jongerenraad de bevoegdheid te geven hun eigen agendering te 
bepalen, waarbij PS en GS de mogelijkheid hebben agenderingsverzoeken te 
doen. 

Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 34 
Stemverklaring GroenLinks (voor) 
Toezegging -- 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28255
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28435
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Gewijzigd 
dictum 
Statenvoorstel 
na aangenomen 
Amendement 

1. Een Jongerenraad Flevoland op te richten; 
2. Een ambtenaar deze Jongerenraad te laten begeleiden; 
3. Een lid van Gedeputeerde Staten aan deze Jongerenraad te koppelen; 
4. Maandelijks bijeenkomsten voor de Jongerenraad Flevoland te 

organiseren; 
5. Een maal per zes maanden verslag uit te brengen aan Provinciale 

Staten over de voortgang;  
6. Gedeputeerde Staten opdracht te geven details omtrent de 

organisatiestructuur en organisatieprocessen van de jongerenraad uit 
te werken, waarbij de pluriformiteit aan overtuigingen van jongeren 
gewaarborgd is en deze uitwerking aan Provinciale Staten te 
rapporteren;  

7. Na twaalf maanden een verslag te doen over het functioneren van de 
jongerenraad;  

8. De jongerenraad de bevoegdheid te geven hun eigen agendering te 
bepalen, waarbij PS en GS de mogelijkheid hebben 
agenderingsverzoeken te doen. 

Toezegging -- 
 
Aantal aanwezig 34  
Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

                                                                  
13.   Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 februari 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 26 januari 2022 15:30:00, Provincie Flevoland 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00#documentVoteInfo28299
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/15:30

	1. De definitieve opdrachtformulering voor de rapporteur regio Zwolle vast te stellen;

