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Aanwezig: 
Voorzitters: De heer L. Verbeek (tot 16.13 uur) en de heer J.N Simonse (vicevoorzitter) 
(Plv) Statengriffier: De heer S.H.W. Peters  
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 en de heer C.A. Jansen GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui (vanaf 
16.19 uur), mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer R.J.H. Claessens 
(vanaf 15.34 uur), de heer W.H.A. Klink en de heer J. van Slooten PvdA: mevrouw M. Dubois en de 
heer W. de Jager 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. 
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. 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), de heer J. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks). 
 
Afwezig met kennisgeving 
De heer M.A. Minnema (GroenLinks) , mevrouw D. Al-Obaidi (PvdA) en mevrouw I.B. Joosse (PVV). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Bij aanvang van de vergadering zijn 35 Statenleden aanwezig. 
 

 Vaststellen agenda 
 Mededelingen 

Er is één mededeling van de voorzitter. 
 
Benoemingen 
Bij de benoemingen staat op de agenda de tijdelijke benoeming van de heer 
van Klompenburg tot burgerlid voor de fractie D66. Dit in verband met het 
zwangerschapsverlof van mevrouw Visser.  
 
De voorzitter stelt voor dit agendapunt bij acclamatie te doen. Provinciale 
Staten gaan daarmee akkoord. 
 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 5 staan zowel een bekrachtiging als een opheffing 
geheimhouding op de agenda. Het betreft de bekrachtiging van de 
geheimhouding op een zestal stukken inzake de Amsterdam Bay Area, en het 
opheffen van de geheimhouding op een tweetal stukken, ook inzake de 
Amsterdam Bay Area.  
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Vragenhalfuurtje 
De fractie VVD heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
Stikstof, gericht op het proces van de gebiedstafel, de hoofdlijnen brief van de 
minister en de geplande bijeenkomst van 21 april jongstleden. 
 
Daarnaast heeft de fractie VVD aangegeven mondelinge vragen te willen 
stellen over het onderwerp Datacenter Zeewolde, gericht op de 
onduidelijkheid van de definities en uitgangspunten rond het datacenter. 
 
De fractie JA21 heeft ook aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
het Meta Hyperscale Datacenter naar aanleiding van de behandeling in de 
commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van afgelopen woensdag 13 april. 
 
Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Hamerstukken 
Agendapunt 9 kent vijf (5) hamerstukken. Er wordt geen stemming over één 
van de hamerstukken gevraagd. Er blijkt geen behoefte aan een 
stemverklaring. 
 
Bespreekstukken 
Er is op grond van de behandeling in de commissie één (1) bespreekstuk. De 
voorzitter geeft aan dat er 3 minuten spreektijd per fractie is afgesproken. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
Er worden geen moties vreemd ingediend waarmee het agendapunt komt te 
vervallen. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen   
M   De voorzitter meldt dat cursisten van de cursus Politiek Actief voor de provincie een gedeelte 

van de Provinciale Staten vergadering zullen bijwonen. 
 

 Benoemingen 
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer H.B. van Klompenburg te benoemen als plaatsvervangend 
burgerlid vanwege het zwangerschapsverlof van mevrouw N.A.M. 
Visser; 

2. Het eerdere besluit van 31 maart 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie van D66 te doen luiden: de heer H.B. van 
Klompenburg. 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van de heer 
Vrouwenvelder, voorzitter van de commissie, de heer van Klompenburg toe te 
laten als burgerlid. 

Besluit Conform 
 

 Geheimhouding 
a. Bekrachtigen en opheffen geheimhouding rapporten Amsterdam Bay Area 
Dictum 1. De door Gedeputeerde Staten op 5 april 2022 opgelegde 

geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde stukken te 
bekrachtigen met de titel(s): 
a. Amsterdam Bay Area, rapportage businesscase Alternatieven 
b. Amsterdam Bay Area, Bijlagenboek bij businesscase 

alternatieven 
c. Amsterdam Bay Area, gevoeligheden businesscase 
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d. SSK-raming ABA D01 2021110 extra wegen 
e. SSK-raming ABA 2 alternatieven D02 20211122 (70%brug-

30%tunnel) 
f. SSK-raming ABA 3 alternatieven D02 2021122 

2. De geheimhouding op te leggen voor onbepaalde duur, tot het 
moment dat het project is aanbesteed. 

3. De geheimhouding op te heffen van de aan Provinciale Staten 
overlegde stukken met de titels: 
a. Concept Maatschappelijke Kosten Baten Analyse  
b. Concept Amsterdam Bay Area - Bereikbaarheidsonderzoek 

Toezeggingen -- 
Aantal 
aanwezigen 

36 

Besluiten t.a.v. 
beslispunten 1 
en 3 

Aangenomen met 36 stemmen voor en 0 stemmen tegen 

Stemverklaringen -- 
 

 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp Fractie VVD - mondelinge vragen over stikstof gericht op het proces van de 

gebiedstafel, de hoofdlijnenbrief van de minister en de geplande bijeenkomst 
van 21 april jongstleden. 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer Hofstra 
Toezegging De gedeputeerde zegt toe dat de antwoordbrief van GS aan LTO die gisteren 

in GS is vastgesteld in kopie ter informatie aan PS zal worden verstrekt.  
 

Onderwerp Fractie VVD - mondelinge vragen over Datacenter Zeewolde gericht op de 
onduidelijkheid van de definities en uitgangspunten rond het datacenter. 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer De Reus 
Toezegging -- 

 
Onderwerp De fracties van JA21, PVV, PvdD en 50PLUS: mondelinge vragen over het Meta 

Hyperscale Datacenter naar aanleiding van de behandeling in de commissie 
Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van afgelopen woensdag 13 april. 

Beantwoording Portefeuillehouder de heer De Reus 
Toezegging -- 

 
Motie 1 JA21, PVV, PvdD en 50PLUS - Wenselijkheid Meta Hyperscale Datacenter 
Dictum Spreken uit dat PS de vestiging van het Meta Hyperscale Datacenter 

ongewenst vindt; 
Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen  met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), SP (voor), CDA (tegen), FvD (voor), JA21 (voor), PVV (voor), 

GroenLinks (voor), PvdA (tegen), 50PLUS (voor), Fractie Van der Starre (voor) 
 

Motie 2 
 

JA21, PVV, PvdD en 50PLUS -  Instellingsbesluit en inzet van juridische 
instrumenten 

Besluit Ingetrokken en vervangen door motie 3 
 

Ordevoorstel 1 Er wordt voorgesteld het debat over de moties in twee termijnen te voeren. 
Besluit  Provinciale Staten stemmen hier mondeling mee in  

 
De heer Simonse neemt na een schorsing het voorzitterschap over van de heer Verbeek. 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29169
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29182
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Ordevoorstel 2 Er wordt voorgesteld de tweede termijn over te slaan. 
Besluit Aangenomen met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen 

 
Motie 3  
 

JA21, PVV, PvdD en 50PLUS -  Instellingsbesluit en inzet van juridische 
instrumenten 

Dictum Spreken uit: 
1.  Alle mogelijke rechtsmiddelen te willen inzetten die Provinciale 

Staten ter beschikking staan, omvattende in ieder geval:   
a. Beroep tegen het besluit van de gemeente Zeewolde tot het 

wijzigen van het bestemmingsplan Trekkersveld IV; zo nodig 
voorafgegaan door een pro-forma beroep;  

b. Indien de aan deze ontwikkeling verbonden vergunningen 
verleend worden een zienswijze in te dienen tegen deze 
vergunningen.  

2. De gronden van het beroep en de zienswijze(n) te doen opstellen 
door een externe deskundige;  

3. Hiertoe een advocaat in te huren ten laste van het 
onderzoeksbudget van Provinciale Staten, welke tevens belast is 
met:  
a. Het namens de staten voldoen van de benodigde griffiegelden 

bij de bestuursrechter;  
b. het indienen van beroep en hierbij alle benodigde bescheiden 

aan te leveren;  
c. het ter zitting vertegenwoordigen van Provinciale Staten;  
d. het communiceren met de voorzitter van de ingestelde artikel 82 

commissie.  
4. Voor de verdere voorbereiding van al hetgeen met deze 

rechtsmiddelen van doen heeft een commissie bedoeld in artikel 82 
provinciewet in te stellen, met als opdracht het namens provinciale 
staten:  
a. Doen voorbereiden van de juridische procedures inzake het 

beroep tegen de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV;  
b. verstrekken van opdrachten aan de advocaat, indien deze niet 

zijn opgenomen in de oorspronkelijke opdracht (zijnde deze 
motie);  

c. voorbereiden van het definitieve beroep en andere 
rechtsmiddelen, welke door tussenkomst van de advocaat wordt 
ingediend bij de relevante instantie.  

5. Deze commissie zal op de volgende wijze aan Provinciale Staten haar 
resultaten communiceren:  
a. Meerdere keren per week via de voorzitter van de commissie in 

de groepsapp van de fractievoorzitters  
b. Als vast agendapunt in de commissie RND  

6. In deze artikel 82 commissie de volgende Staten- en burgerleden te 
benoemen: Jesse Luijendijk, Maike Müller, Hicham Ismaili Alaoui, 
Willem Boutkan, Gert Jan Ransijn.  

Aantal aanwezig 37 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), SP (voor), CDA (tegen), FvD (voor), JA21 (voor), PVV (voor), 

GroenLinks (tegen), PvdA (tegen) 50PLUS (voor), Van der Starre (voor) 
 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#meetingItemVoteInfo11362
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29192
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 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 31 maart 2022 en integrale beeldvormende 
sessies van 23 maart en 6 april 2022 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 31 maart 2022 
Besluit Conform 

 
  Hamerstukken 

a.  Afdoening motie en initiatiefvoorstel 
Dictum 1. De motie, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met 

nummer: RND24 als afgedaan te beschouwen en van de lijst van 
moties af te voeren; 

2. Het initiatiefvoorstel, voorkomend op de lijst van af te voeren 
initiatiefvoorstellen, met nummer: RND3 als afgedaan te beschouwen 
en van de lijst van initiatiefvoorstellen af te voeren 

Besluit Conform 
  
b. Vaststellen Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. 

het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) te Marknesse 
Dictum 1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op de kennisgeving 

start m.e.r. procedure partiële herziening Omgevingsprogramma 
voor MITC; 

2. Het milieueffectrapport MITC Marknesse vast te stellen en ter inzage 
te leggen;  

3. De Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. 
het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum te Marknesse vast te 
stellen en ter inzage te leggen. 

Besluit Conform 
  
c. Zienswijze begroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Dictum 1. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen 

met de conceptbegroting 2023 van de OFGV; 
2. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen 

met de 2e begrotingswijziging 2022 van de OFGV. 
Besluit Conform 
  
d. Opheffen geheimhouding 
Dictum 1. De door Provinciale Staten bekrachtigde geheimhouding op de 

navolgende documenten op te heffen: 
a. Mededeling Selectieprocedure Hyperloop Center (2019) 
b. Bijlagen bij Statenvoorstel Medefinanciering aanleg glasvezel 

oostelijk en zuidelijk Flevoland (2018) 
c. Bijlagen bij mededeling Onderzoek toekomst regiotaxi Flevoland 

(2018) 
d. Mededeling Project Tulip (2020) 

Besluit Conform 
  
e. Opheffen geheimhouding besloten besprekingen 
Dictum 1. De geheimhouding op te heffen op de besloten Statenvergadering van 

18-07-2018 over de medefinanciering aanleg glasvezel oostelijk- en 
zuidelijk Flevoland. 

Besluit Conform 
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 Bespreekstukken 

a. Ontwerp Aanpassing zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie 
Zon 

Dictum 1. De Ontwerp partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland 
i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon 
vast te stellen, bestaande uit onder andere een provinciale 
zonneladder, een nieuwe bouwsteen Behoud Biodiversiteit en 
Bodemkwaliteit en een aangepaste bouwsteen Landschap, en deze 
vrij te geven voor terinzagelegging. 

2. De Ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden 
zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland vast te stellen, 
bestaande uit onder andere het verbod op zonne-energie op 
agrarische gronden en de gelijkstelling in het landelijk gebied van 
grotere oppervlakken zon op dak met zon op land, en deze vrij te 
geven voor terinzagelegging. 

3. Geen advies uit te brengen over het ontwerp Openstellingsbesluit 
Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in 
het landelijk gebied van Flevoland. 

 
Amendement A  JA21 - beperking vrijgave grond voor plaatsing van zonnepanelen 
Dictum 4. De totale hoeveelheid in de tweede tranche vrij te geven grond te 

beperken tot 500 ha of minder indien deze beperkt wordt door de 
hoeveelheid grond die beschikbaar is in treden 1, 2, 3 en 4a in de 
Flevolandse zonneladder; 

Aantal aanwezig 37 
Besluit Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV(voor) 
 
Amendement B 
 

Groen Links, D66, PvdA, ChristenUnie, CDA – zonnepanelen op 
gietwaterbassins 

Besluit Ingetrokken en vervangen door amendement C 
 
Amendement C 
 

Groen Links, D66, PvdA, ChristenUnie, CDA – zonnepanelen op 
gietwaterbassins 

Dictum 2. De Ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden 
zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland vast te stellen, 
bestaande uit onder andere:  
- Het verbod op zonne-energie op agrarische gronden met 
uitzondering van gietwaterbassins behorend tot 
glastuinbouwbedrijven; 
- en de gelijkstelling in het landelijk gebied van grotere 
oppervlakken zon op dak met zon op land; en deze vrij te geven voor 
terinzagelegging.  

Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (voor), PVV (voor) 
 
Motie 4 JA21 – reduceren en eerlijk verdelen van kosten voor netwerkaanpassing  
Dictum Verzoeken het college: 

te onderzoeken hoe de benodigde aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk 
vermeden kunnen worden (door bijvoorbeeld grote opwekkers en grote 
verbruikers direct aan elkaar te verbinden), of– indien deze niet vermeden 
kunnen worden – deze zoveel mogelijk te laten betalen door de eigenaren 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29194
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29202
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van wind- en zonneparken, en dus de ontvangers van grote 
subsidiebedragen; 

Aantal aanwezig 37 
Besluit Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen) 
 
Motie 5 PvdA, GroenLinks, D66 – Verkenning zon op land door bodemdaling 
Dictum Dragen het college op:  

- Een voorstel aan PS voor te leggen waarin een oplossing wordt uitgewerkt 
voor agrariërs betrokken bij het gebiedsproces bodemdaling, die 
geconfronteerd worden met dalende opbrengsten door bodemdaling; 
- Randvoorwaardelijk dit voorstel toe te passen op gebieden die hun 
agrarische functie verliezen door bodemdaling;  

Aantal aanwezig 37 
Besluit Verworpen met 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), FvD (tegen), JA21 (tegen), PVV (tegen) 
 
a. Ontwerp Aanpassing zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie 

Zon 
Aangepast 
Dictum 

1. De Ontwerp partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. 
de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon vast te 
stellen, bestaande uit onder andere een provinciale zonneladder, een 
nieuwe bouwsteen Behoud Biodiversiteit en Bodemkwaliteit en een 
aangepaste bouwsteen Landschap, en deze vrij te geven voor 
terinzagelegging. 

2. De Ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden 
zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland vast te stellen, 
bestaande uit onder andere:  
- Het verbod op zonne-energie op agrarische gronden met 
uitzondering van gietwaterbassins behorend tot 
glastuinbouwbedrijven; 
- en de gelijkstelling in het landelijk gebied van grotere oppervlakken 
zon op dak met zon op land; en deze vrij te geven voor 
terinzagelegging.  

3.   Geen advies uit te brengen over het ontwerp Openstellingsbesluit 
Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in 
het landelijk gebied van Flevoland. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  37 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 11 tegen 
Stemverklaringen -- 

 
 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag    

Er zijn geen motie(s) vreemd aan de orde van de dag ingediend 
  

 Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.02 uur.  

 
 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29196
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29200
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30#documentVoteInfo29090
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Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 mei 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 20 april 2022 15:30:00, Provincie Flevoland 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/20-april/15:30

