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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 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 en mevrouw M. Smeels-Zechner. PVV: de heer W. Boutkan, de heer C.A. 
Jansen en mevrouw I.B. Joosse. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer M.A. Minnema en 
mevrouw C. Straatsma. 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 en mevrouw D. Al-Obaidi (vanaf 19.09 uur) 
ChristenUnie: de heer Z.J.B. Heng, mevrouw H. van Keulen-Nentjes 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: mevrouw S. Kers en de heer J. Luijendijk (vanaf 19:05). SGP: de 
heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe. FvD: de heer A.K. de Lange. GO: de heer C.H.W. van 
den Berg. 
 
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 de heer J. de Reus (VVD). 
 
Afwezig met kennisgeving 
De heer Raap (JA21), de heer Van Ulsen (VVD), de heer Vrouwenvelder (GroenLinks), de heer Van der 
Starre (Fractie van der Starre) 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

De heer De Lange (Forum voor Democratie) wordt na zijn ziekteverlof door de 
Voorzitter welkom geheten. 

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Er zijn straks enkele mededelingen. 
 
Benoemingen: toelating en benoemingen 
Bij de benoemingen (agendapunt 4) staat de benoeming van de heer Boutkan 
tot lid van de werkgeverscommissie Statengriffier op de agenda. Er hebben 
zich geen andere kandidaten gemeld. 
 
Hoewel de Provinciewet voorschrijft dat over personen schriftelijk en met 
stembriefjes wordt gestemd, stelt de voorzitter voor bij acclamatie te 
stemmen omdat de voordracht van de heer Boutkan tot stand is gekomen na 
overleg in het Seniorenconvent. Er wordt ingestemd met dit voorstel. Dat geldt 
ook voor het voorstel van de voorzitter de stemming over de gewijzigde 
samenstelling van de commissie van Economie, Mobiliteit en Samenleving 
(EMS) bij acclamatie te doen. 
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Geheimhouding 
Er is geen geheimhouding op te leggen of te bekrachtigen. Agendapunt 5 komt 
daarmee te vervallen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie GroenLinks heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen 
tijdens het vragenhalfuurtje over zonnepanelen in bassins op grond met 
agrarische bestemming. Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Hamerstukken 
Bij agendapunt 9 zijn vier hamerstukken. Er wordt geen stemming over één 
van de hamerstukken gevraagd. Er is geen behoefte aan een stemverklaring. 
 
Bespreekstukken 
Er is op grond van de behandeling in de commissie één bespreekstuk.  
Provinciale Staten hebben tussentijds een nadere mededeling over dit 
onderwerp ontvangen. Hiermede kan dit bespreekstuk volgens de 
agenderende fracties alsnog een hamerstuk worden. Het onderwerp wordt 
toegevoegd aan agendapunt 9. De fractie PVV geeft aan nog wel een 
stemverklaring te willen geven.  
 
Bij agendapunt 10a, scheepswrakkenpalen voor de wind is een nieuwe versie 
van de 4e begrotingswijziging bij de stukken gevoegd. Het betreft een 
kennelijke verschrijving; in de ondertekening stond als besluitvormingsdatum 
datum 30 maart i.p.v. 31 maart. Dit is aangepast. 
 

Spoedagendering noodfonds Oekraïne 
Er is een spoedagendering aan de agenda toegevoegd op verzoek van het 
college. E.e.a. conform artikel 19 van het Reglement van Orde. Dit onderwerp is 
aan de agenda toegevoegd als agendapunt 10b. Hierbij zal de heer Simonse 
het voorzitterschap overnemen.

 

 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
De PVV fractie kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan: 
‘Heroverwegen gemiddelde Body Condition Score (BCS-score) grote grazers‘. 
De vergadering verzoekt het onderwerp eerst te agenderen in de commissie en 
om de urgentie nader te duiden.  
 
De voorzitter brengt een ordevoorstel in stemming (ordevoorstel 1): ‘motie 
vreemd PVV wordt toegevoegd aan de agenda’.  Dit voorstel wordt met 25 
stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. De motie vreemd wordt als 
agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.  

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 
Mededeling 1 
De heer Simonse deelt mede dat het jaarlijkse gesprek tussen de vertrouwenscommissie en de 
commissaris heeft plaatsgevonden. Dat geldt eveneens voor de jaarlijkse gesprekken tussen de 
werkgeverscommissie griffier en de Statengriffier. 
Mededeling 2 
Op 20 april is de bijeenkomst over integriteit in het provinciehuis. De voorzitter peilt alvast naar 
de aanwezigheid op 20 april. De voorzitter constateert dat er voldoende belangstelling is. 

 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/31-maart/19:00#meetingItemVoteInfo12341
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/31-maart/19:00#meetingItemVoteInfo12341
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 Benoemingen 
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer W. Boutkan (PVV) te benoemen tot lid van de 
werkgeverscommissie Statengriffier; 

2. Het eerdere besluit van 16 februari 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie van GroenLinks te doen luiden: de heer H. Ismaili 
Alaoui en de heer M.A. Minnema. 

Besluit Conform 
 

 Interpellatiedebat  
Dit agendapunt komt te vervallen 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp Mevrouw Straatsma stelt namens de fractie GroenLinks mondelinge vragen 
over zonnepanelen op gietwaterbassins op grond met een agrarische 
bestemming. 

Beantwoording Portefeuillehouder Fackeldey 
Toezegging -- 

 
 Geheimhouding  

Dit agendapunt komt te vervallen 
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 31 maart 2022 
Besluit Conform 

 
 Vaststellen besluitenlijst van 16 februari 2022 

Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 
a.  Afdoening moties, initiatiefvoorstellen en e-petities 
Dictum 1. De motie, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met nummer: 

EMS10 als afgedaan te beschouwen en van de lijst van moties af te voeren; 
2. De e-petities, voorkomend op de lijst van e-petities, met de nummers: 

EMS2 en EMS3 als afgedaan te beschouwen en van de lijst e-petities af te 
voeren; 

Besluit Conform 
 
b. Vaststellen fractievergoedingen 2021 
Dictum 1. Het Jaarverslag verantwoording fractievergoedingen 2021 vast te stellen; 

2. Voor de fractie genoemd onder a t/m p, de in het jaarverslag 2021 
genoemde restant budgetten vast te stellen, voor dit bedrag tot 
terugvordering over te gaan en dit bedrag toe te voegen aan de brede 
bestemmingsreserve. 

a. JA21 € 25.486,04 
b. VVD € 3.759,60 
c. PVV € 21.183,84 
d. GroenLinks € 8.363,73 
e. CDA € 17.879,65 
f. PvdA € 19.864,09 
g. ChristenUnie € 4.485,21 
h. SP € 14.292,96 
i. D66 € 13.189,01 
j. PvdD € 462,47 
k. SGP € 2.562,07 
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l. Fractie van der Starre € 0,00 
m. DENK € 19.630,66 
n. FvD € 574,03 
o. GO € 5.294,46 
p. 50PLUS € 14.582,90 

 

Besluit Conform 
 
c. Eerste begrotingswijziging 2022 Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging 2022 van de 

Randstedelijke Rekenkamer; 
2. Geen zienswijze op de concept eerste begrotingswijziging 2022 van de 

Randstedelijke Rekenkamer in te dienen; 
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 

bijgevoegde brief over het onder 2 genoemde besluit te informeren. 
Besluit Conform 
 
d. Advies bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. Het advies van de subcommissie uit de Programmaraad over te nemen 

inhoudende dat het huidige (hybride) bestuursmodel van de 
Randstedelijke Rekenkamer, bestaande uit een bestuurder-directeur (1,0 
fte) en een plaatsvervangend bestuurder (0,2 fte), wordt gehandhaafd. 

Besluit Conform 
 
e. Project scheepswrakkenpalen voor de Wind 
Dictum 1. Een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve 

(oormerk scheepswrakmarkering) ten behoeve van het project 
‘Scheepswrakkenpalen voor de Wind’ van Landschapsbeheer Flevoland. 

2. De 4e wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen.  
Stemverklaringen PVV (voor),  JA21 (voor), 50PLUS (voor). 

 
 Bespreekstukken 

a. Oekraïne Noodfonds 
Dictum 1. Op de begroting een bedrag ter grootte van € 0,5 mln. ter beschikking te 

stellen  onder de naam ‘Oekraïne Noodfonds’ en het benodigde bedrag 
ten laste te brengen van de ongeoormerkte ruimte binnen de Brede 
bestemmingsreserve. 

Toezegging De commissaris van de Koning zegt toe PS te informeren hoe om te gaan met  
de mogelijk situatie dat andere regio’s zich in de toekomst zullen melden met 
een vraag om hulp. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (voor) 
  

 Motie vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 PVV - Heroverwegen gemiddelde BCS-score grote grazers 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe de eerdere mededeling (#2385933) over de 

omrekening van ICMO naar BCS-score opnieuw aan PS toe te sturen. 
Aantal 
aanwezigen 

36 

Besluit Ingetrokken 
 

 Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur.  

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/31-maart/19:00#documentVoteInfo28958
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 20 april 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 31 maart 2022 19:00:00, Provincie Flevoland 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/31-maart/19:00

