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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen, 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, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili 
Alaoui, de heer M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer 
W.H.A. Klink, mevrouw C.J. Schotman (vanaf 16:01 uur) en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. 
Dubois, de heer W. de Jager en mevrouw D. Al-Obaidi. ChristenUnie: mevrouw A.T. Baas, de heer 
Z.J.B. Heng en de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse. 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. Fractie Van der Starre: de heer P.A. van der 
Starre. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS op 8 december 2021: 
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 op 8 december 2021 
De heer C.H.W. van den Berg (GO), de heer A.K. de Lange (FvD) en mevrouw M. Müller (SP). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Bij aanvang van de vergadering zijn 36 Statenleden aanwezig. 
 

 Vaststellen agenda 
 Mededelingen 

Er zijn twee mededelingen respectievelijk van de heer Heng (ChristenUnie) en 
gedeputeerde Smelik. 
 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 4 komen twee bekrachtigingen aan de orde: de eerste betreft 
de geheimhouding op het ‘toezichtplan Oostvaardersplassen’ en de 
bijbehorende mededeling. PS treft twee versies aan in de bundel, omdat het 
dictum iets is aangescherpt.  
 
De tweede bekrachtiging betreft de geheimhouding op de ‘maatregelenlijst 
beheer, onderhoud en investeringen infrastructuur’ (MBVI). 
In de vergaderstukken zijn hiertoe twee Statenvoorstellen opgenomen. 
Besloten wordt dit agendapunt in twee termijnen te behandelen. Provinciale 
Staten stemmen daarmee in. 
 
Benoemingen: toelating en benoeming 
Bij de benoemingen staat op de agenda de toelating van de heer (Martin) 
Minnema (GroenLinks) tot Statenlid en de benoeming van de heer Minnema 
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tot lid van de Statencommissie EMS. De heer Minnema vervangt de heer (Bas) 
De Reus, die afscheid neemt. Besloten wordt dit agendapunt bij acclamatie te 
doen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie VVD heeft aangekondigd vragen te willen stellen tijdens het 
vragenhalfuurtje over de uitvoering van motie nummer 4 zoals aangenomen 
tijdens Provinciale Staten 9 juni 2021 met als titel ‘versnel de 
kaderontwikkeling voor datacenters in Flevoland’.  
 
De fractie van de PvdD heeft aangekondigd vragen te willen stellen over ‘motie 
19 zoals aangenomen in PS van 10 november m.b.t. de gereduceerde 
toegangsprijzen Floriade voor Flevolanders’. 
 
Het vragenhalfuurtje staat geagendeerd bij agendapunt 7. 
 
Interpellatie 
De fractie van JA21 heeft een interpellatiedebat aangevraagd over het 
datacenter in Zeewolde. Dit staat geagendeerd bij agendapunt 6.  
Voor de interpellatie is informatie toegevoegd aan de vergaderbundel. 
De fracties PVV, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben aangegeven dat zij 
‘medeaanvrager’ zijn van het debat. Zij hebben geen aanvullende vragen 
ingediend. De voorzitter stelt voor het debat - conform het Reglement van 
Orde - in 4 termijnen te voeren. De eerste twee termijnen tussen interpellant 
en college en daarna twee termijnen voor de Staten als geheel.  
Na een ordevoorstel wordt besloten dat het gehele interpellatiedebat in twee 
termijnen wordt gevoerd.  
 
Hamerstukken 
Agendapunt 10 kent vier hamerstukken. 
De voorzitter concludeert na het raadplegen van Provinciale Staten dat bij  
hamerstuk 10d stemming zal plaatsvinden. Er is daarnaast behoefte aan 
stemverklaringen.  
 
Agendapunt 10b: Opdrachtformulering voorlopige rapporteur aan raadtafel 
MRA 
De bundel bevat twee versies van het Statenvoorstel. In de nieuwe versie is 
het advies van de commissie opgenomen. 
 
Bespreekstukken 
Er is op grond van de commissiebehandeling één (1) bespreekstuk. 
We werken bij dit agendapunt met een spreektijd van 4 minuten per fractie.  
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
Er wordt door mevrouw Baas (ChristenUnie), rapporteur voor Provinciale 
Staten voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), een 
motie vreemd ingediend. Over het toevoegen van de motie aan de agenda is 
gestemd (Ordevoorstel 1, aangenomen met 28 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen). De motie wordt geagendeerd  behandeld bij agendapunt 12. 
 
Ordevoorstel PvdD 
De agendapunten 4 en 5 worden omgewisseld na een peiling bij 
handopsteken. 

Besluit Overig conform 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#meetingItemVoteInfo11880
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#meetingItemVoteInfo11880
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 Mededelingen 
De heer Heng doet een mededeling naar aanleiding van de onlangs gehouden bijeenkomst op 2 
december van het provinciaal jeugddebat. Voor het initiatiefvoorstel komen tot een 
Jongerenraad zal een agenderingsverzoek door de daarbij aanwezige Statenleden worden 
gedaan zodat een nader voorstel in de Statencommissie kan worden besproken. 
Gedeputeerde Smelik vraagt aandacht voor de informatiebijeenkomst van het waterschap over 
‘Samen Maken We Flevoland’ op 17 december. De uitnodiging staat op de app en website van 
Provinciale Staten. 

 
 Benoemingen 

Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer M.A. Minnema (GroenLinks) toe te laten als vertegenwoordiger 
van Provinciale Staten in de vacature van de heer S.M. de Reus; 

2. Het eerdere besluit van 10 november 2021 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie GroenLinks te doen luiden: M.A. Minnema; 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van mevrouw Kers, 
voorzitter van de commissie, de heer Minnema toe te laten als Statenlid. 

Besluit Bij acclamatie aangenomen. 
 

 Geheimhouding 
 

a. Bekrachtigen geheimhouding GS met betrekking tot het Toezichtsplan OVP  
Dictum 1. De door Gedeputeerde Staten bij spoedbesluit van 24 november 2021 

en bekrachtiging op 30 november 2021 opgelegde geheimhouding op 
de aan Provinciale Staten overlegde stukken te bekrachtigen met de 
titels: 

• Mededeling PS - Toezichtsplan Oostvaardersplassen 
(2875523) 

• Toezichtsplan OVP 2020-2021 (2875522) 
2. De geheimhouding op te leggen voor een bepaalde duur, namelijk 

gedurende de periode dat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek in opdracht van de provincie toezicht houdt op het 
afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen.  

Toezeggingen Gedeputeerde Smelik zegt - mede namens gedeputeerde Rijsberman-  toe 
dat: 

1. Een deel van de gestuurde informatie op een andere manier naar 
             de staten zal worden gestuurd, omdat het informatie betreft die       
             ingaat op de beleidsvisie van de OFGV, waarop geen geheimhouding 
             ligt.  

2. Binnen twee jaar – in de volgende Statenperiode - de geheimhouding 
              op het toezichtsplan OVP op te heffen dan wel te verlengen. Dit  
              wordt op verzoek van de voorzitter door de griffie bewaakt vanwege 
              de lange termijn. 

Aantal 
aanwezigen 

37 

Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 1 stem tegen 
Stemverklaringen -- 

 
b. Bekrachtiging geheimhouding Maatregelenlijst beheer, onderhoud en 

investeringen infrastructuur (MBVI) 
Dictum 1. De door Gedeputeerde Staten bij besluit van 30 november 2021 

opgelegde geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27815
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stukken met de titel: “Maatregelenlijst beheer, onderhoud en 
vervanging infrastructuur 2022-2026” te bekrachtigen. 

2. De geheimhouding op te leggen voor een bepaalde duur, namelijk 
t/m 31-12-2026.  

Toezegging -- 
Aantal 
aanwezigen 

37 

Besluit Aangenomen met 37 stemmen en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS 
 
Motie 2 -
Ingetrokken 

50PLUS – Controle jaarlijkse budgettering MBVI-lijst 

 
 Interpellatiedebat 

Onderwerp Interpellatiedebat op verzoek van JA21 (de heer Ransijn) over het datacenter 
in Zeewolde. 

Ordevoorstel Ordevoorstel 2 ‘de spreektijd van 5 minuten geldt voor twee termijnen’ 
Aangenomen met 20 stemmen voor en 17 stemmen tegen. 

Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe op korte termijn te komen met een 
feitenrelaas inzake datacenters vanaf het moment dat de gesprekken zijn 
aangevangen, inclusief tijdlijn.  
 
Daarnaast zegt hij toe inzicht te verstrekken in de bovenwettelijke afspraken 
voor vestigingsvoorwaarden. 
 
Voor beide toezeggingen wordt i.s.m. de griffie/procedurecommissie gekeken 
naar de informatiebehoefte van de Staten en hoe dit het beste te 
organiseren. Hierbij wordt gekeken of delen hiervan d.m.v. een notitie 
kunnen worden gedeeld. 
 
De Staten worden van de voortgang op de hoogte gehouden middels een 
mededeling. 

 
Motie 3 JA21 – Verzoek het ministerie van EZ om de regie te nemen m.b.t. Datacenters 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 4 JA21 – Verlengen onderzoeksperiode t.b.v. beslissing Hyperscale Datacenter 

Zeewolde 
Besluit Verworpen met 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Motie 5 JA21, PvdD, DENK, SP, SGP, PVV, VVD, Fractie Van der Starre – Staten betreuren 

handelswijze over gang van zaken datacenter 
Dictum Spreken uit dat de Staten de gang van zaken en de handelswijze van het 

college op dit dossier betreurt 
Besluit Aangenomen met stemmen 37 voor en 0 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring VVD (voor), D66 (voor), JA21 (voor), ChristenUnie (voor), 50PLUS (voor), PvdA 

(voor), PVV (voor), GroenLinks (voor), PvdD (voor), CDA (voor) 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27814
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#meetingItemVoteInfo11977
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27865
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27866
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27869
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Toezegging -- 
 
Motie 6 DENK, JA21, 50PLUS, PVV, PvdD, VVD– Feitenrelaas 
Dictum Dragen het college op: Een feitenrelaas op te stellen waarin: 

- De periode wordt beschreven vanaf het moment dat datacenters voor het 
eerst in beeld waren voor Flevoland tot heden. Daarin in ieder geval te 
beschrijven: 
- Formele contacten met samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, 
potentiële gegadigden dan wel hun representanten worden beschreven. 
- Hetgeen besproken is, en welke stellingname GS genomen heeft in deze 
contacten. 
- En allerlei andere feiten die vanuit deze periode redelijkerwijs relevant 
geacht mogen worden 
- De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, 
het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en 
uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon hebben uitgeoefend; 
- De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, 
het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en 
uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon in de toekomst nog gaan 
invullen; Dit feitenrelaas binnen drie maanden aan PS te overhandigen. 

Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 37 
Stemverklaring VVD (voor), D66 (voor), JA21 (voor) 
Toezegging -- 

 
 Vragenhalfuurtje  

Onderwerp PvdD – Vragen motie 19 van 10 november 2021 (gereduceerde toegangsprijzen 
Floriade voor Flevolanders)  

Beantwoording Portefeuillehouder Appelman 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 8 december 2021 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijst van 10 november 2021 en Integrale Statencommissie van 17 en 24 
november 2021 

Besluit Conform 
 

 Hamerstukken 
a. Statenvoorstel afdoening moties 
Dictum 1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de 

nummers: EMS12, EMS14, EMS18, EMS19 en RND6, RND10, RND15a, 
RND25, RNDi15 als afgedaan te beschouwen en van de lijst van moties 
af te voeren. 

Besluit Conform 
 
b. Opdrachtformulering voorlopige rapporteur aan raadtafel MRA 
Dictum 1. De wensen voor een opdrachtformulering voor de rapporteur voor de 

MRA Raadtafel te inventariseren en voorlopig vast te stellen; 
2. Een rapporteur in de persoon van Statenlid Maike Müller te benoemen 

voor deze resterende Statenperiode en per vergadering van de 
Raadtafel een ad hoc plaatsvervanger aan te wijzen indien 
noodzakelijk; 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27870
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3. De rapporteur de opdracht te geven de definitieve 
opdrachtformulering gehoord de wensen van PS op te stellen en 
vervolgens voor te leggen aan PS;  

4. Bij de definitieve opdracht de opvattingen vanuit de deelregio Almere-
Lelystad te betrekken voor wat betreft de deelname aan de MRA 
Raadtafel en de nieuwe bestuurlijke samenwerkingsafspraken binnen 
de deelregio. 

Besluit Conform 
  
c. Wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV 
Dictum 1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen om de gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek (OFGV) vast te stellen in verband met het 
uittreden van gemeente Weesp.   

Besluit Conform 
  
d. Definitieve samenwerkingsafspraken Metropool Regio Amsterdam  
Dictum 1. De definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio 

Amsterdam, versie 15 oktober 2021 te onderschrijven; 
2. De definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio 

Amsterdam, versie 15 oktober 2021 na 1 jaar te evalueren;  
3. Het college op te dragen in ieder geval de volgende criteria bij de 

evaluatie van de samenwerkingsafspraken Metropoolregio 
Amsterdam te betrekken: 
3A. De mate waarin de Flevolandse belangen effectief versterkt zijn 
door de samenwerking binnen de MRA; 
3B. De mate waarin Flevoland in economische zin profiteert van de 
samenwerking binnen de MRA; 
3C. De mate waarin door de samenwerking uitwisseling van kennis 
en ervaringen met andere deelnemers plaatsvindt; 
3D. De mate waarin de Flevolandse belangen behartigd zijn in de 
lobby-overleggen en overleggen met het Rijk, zoals het BO-MIRT, 
woningbouw, etc.  

Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Totaal 
aanwezig 

37 

Stemverklaring 50PLUS (voor), PVV (tegen), PvdD (tegen) 
 

Schorsing  
 De voorzitter schorst de vergadering om 23.24 uur tot 22 december 2021, 19.00 

uur. De vergadering zal dan worden hervat vanaf agendapunt 11. 
Bespreekstukken. De voorzitter concludeert dat deze vergadering digitaal 
plaats kan vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30#documentVoteInfo27783
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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 december 2021 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen, 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, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok (vanaf 19:49 uur). GroenLinks: 
de heer H. Ismaili Alaoui (vanaf 19:58 uur) , de heer M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma en de heer 
S.V. Vrouwenvelder. CDA: de heer W.H.A. Klink, mevrouw C.J. Schotman en de heer J. van Slooten. 
PvdA: mevrouw M. Dubois, de heer W. de Jager en mevrouw D. Al-Obaidi. ChristenUnie: mevrouw A.T. 
Baas, de heer Z.J.B. Heng en de heer L. Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse. 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. Fractie Van der Starre: de 
heer P.A. van der Starre. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS op 22 december 2021: 
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 op 22 december 2021: 
De heer A.K. de Lange (FvD), de heer C.H.W. van den Berg (GO).  
 

Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

De griffier bepaalt aan de hand van de presentielijst (in alfabetische volgorde) 
of alle aanwezigen te horen en te zien zijn. Dit is het geval.  
Volgens deze presentieronde zijn 36 van de 40 Statenleden aanwezig. 

 
Ordevoorstel 
Statenlid de 
heer Van Rooij 
50PLUS mede 
namens JA21, 
PvdD en PVV en 
toezegging  

Het ordevoorstel dat ertoe strekt het onderwerp datacentrum Zeewolde in deze 
PS vergadering te bespreken, in afwijking van het Reglement van Orde van 
Provinciale Staten,  wordt niet in stemming gebracht.  
 
Toezegging voorzitter: 
De voorzitter en griffier leggen contact met de gemeente Zeewolde om na te 
gaan of de gemeente inmiddels een opvatting heeft over de publicatiedatum 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV. 
De voorzitter overlegt namens de Staten over de wenselijkheid tot een 
spoedbehandeling gelet op de termijnen en belangen die spelen.  Via e-mail 
worden Provinciale Staten hierover bericht. Op 10 januari wordt met de 
fractievoorzitters in de avond overleg gepleegd over de verdere stappen. Mocht 
dat te laat blijken dan volgt een eerder initiatief door de voorzitter richting 
Provinciale Staten. 

 
 Bespreekstukken 

a. Aanbevelingen 1e tranche Structuurvisie Zon 
Dictum 1 Kennis te nemen van de evaluatie van de 1e tranche Structuurvisie Zon 

inclusief de aanbevelingen; 
2. Gedeputeerde Staten op te dragen de openstelling van de 2e tranche 

voor te bereiden; 
3. Gedeputeerde Staten op te dragen om de aanbevelingen uit de 

evaluatie over te nemen met betrekking tot: 
a. De bouwsteen landschap in de Structuurvisie Zon, zoals 

opgenomen in paragraaf 6.1.2.2 van het Omgevingsprogramma 
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Flevoland (hierna Structuurvisie Zon), aan te vullen door: het 
programma Landschap van de Toekomst als kader voor de 
ruimtelijke kwaliteit te beschouwen. 

b. De zonneladder: af te zien van het introduceren van een eigen 
zonneladder onder verwijzing naar de van toepassing zijnde 
zonneladders in de door de gemeenten vastgestelde ruimtelijke 
kaders. 

c. De financiële participatie bij concrete projecten uit te werken door 
hierover in gesprek te gaan met gemeenten en de afspraken 
hierover vast te leggen.  

d. De netto-paneeloppervlakte te hanteren bij het berekenen van het 
maximum van 1.000 hectare in de Structuurvisie Zon en dit in de 
Omgevingsverordening Flevoland op te nemen. 

e. Te bevestigen dat courante landbouwgronden die blijvend en/of 
langdurig goede agrarische productie opleveren slechts bij wijze 
van uitzondering kunnen worden ingezet voor plaatsing van 
zonnepanelen bij enkelvoudig grondgebruik. 

f. Het verbinden van locaties voor zonne-energie en netinfrastructuur 
door in gesprek te gaan met netbeheerder(s). 

g. De verdeling van de eventuele 2e tranche over te laten aan de 
gemeenten in gesprek met provincie en netbeheerder; 

4. Gedeputeerde Staten op te dragen een nieuwe bouwsteen toe te 
voegen over behoud bodemkwaliteit en verbetering biodiversiteit; 

5. Gedeputeerde Staten op te dragen met een voorstel te komen om de 
motie ‘Zon op dak – zon op land’ van 27 mei 2020 te verwerken in de 
Structuurvisie Zon en de Omgevingsverordening Flevoland. 

 
Amendement A VVD, JA21, 50PLUS, SGP, PVV, CDA – Inzet provinciale zonneladder 
Dictum b. De zonneladder: een uniforme provincie brede zonneladder op te stellen 

die helder in gaat op de toepassing van zon op land binnen de daarvoor 
vastgestelde ruimtelijke kaders waarbij tevens wordt uitgegaan dat hiervoor 
geen agrarische gronden worden ingezet.  

Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring -- 
Toezegging -- 
 
Amendement B VVD, JA21, 50PLUS, SGP, PVV, CDA – Geen zonnepanelen op agrarische 

gronden 
Dictum e. Te bevestigen dat agrarische gronden niet worden ingezet voor plaatsing 

van zonnepanelen.    
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring PvdD (tegen) 
Toezegging -- 
 
Amendement C PvdA, D66 – Voedselproductie gaat voor grondgebonden zonne-energie 
Overbodig, 
amendement B is 
verstrekkender 

 

 
Amendement D GroenLinks, PvdA, D66 – Stimuleren meervoudig landgebruik 
Besluit Verworpen met 18 stemmen voor en 20 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00#documentVoteInfo28042
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00#documentVoteInfo28043
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00#documentVoteInfo28048
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Stemverklaring 50PLUS (tegen) 
Toezegging -- 
 
Motie 7 GroenLinks, ChristenUnie – Stimuleer gebruik van recyclebare zonnepanelen 

en recycling van afgedankte panelen 
Dictum Verzoeken het college:  

-Te onderzoeken op welke wijze Provinciaal beleid kan bijdragen om het 
gebruik van recyclebare zonnepanelen met een lange levensduur te 
stimuleren en faciliteren.  
- Te onderzoeken op welke wijze Provinciaal beleid kan bijdragen aan de 
recycling of hergebruik van oude zonnepanelen.  
- De uitkomsten van deze onderzoeken te delen met de staten vóór de 
behandeling van de perspectiefnota.    

Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
Aantal aanwezig 38 
Stemverklaring VVD (voor), D66 (voor), JA21 (tegen), 50PLUS (tegen) 
Toezegging -- 
 
a. Aanbevelingen 1e tranche Structuurvisie Zon 
Gewijzigd 
Dictum 
Statenvoorstel 
na aangenomen 
amendementen 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 1e tranche Structuurvisie Zon 
inclusief de aanbevelingen; 

2. Gedeputeerde Staten op te dragen de openstelling van de 2e tranche 
voor te bereiden; 

3. Gedeputeerde Staten op te dragen om de aanbevelingen uit de 
evaluatie over te nemen met betrekking tot: 

a. De bouwsteen landschap in de Structuurvisie Zon, zoals 
opgenomen in paragraaf 6.1.2.2 van het Omgevingsprogramma 
Flevoland (hierna Structuurvisie Zon), aan te vullen door: het 
programma Landschap van de Toekomst als kader voor de 
ruimtelijke kwaliteit te beschouwen. 

b. De zonneladder: een uniforme provincie brede zonneladder op te 

stellen die helder ingaat op de toepassing van zon op land binnen 

de daarvoor vastgestelde ruimtelijke kaders waarbij tevens wordt 

uitgegaan dat hiervoor geen agrarische gronden1 worden ingezet. 
c. De financiële participatie bij concrete projecten uit te werken door 

hierover in gesprek te gaan met gemeenten en de afspraken 
hierover vast te leggen.  

d. De netto-paneeloppervlakte te hanteren bij het berekenen van het 
maximum van 1.000 hectare in de Structuurvisie Zon en dit in de 
Omgevingsverordening Flevoland op te nemen. 

e. Te bevestigen dat agrarische gronden2 niet worden ingezet voor 

plaatsing van zonnepanelen.      
f. Het verbinden van locaties voor zonne-energie en 

netinfrastructuur door in gesprek te gaan met netbeheerder(s). 
g. De verdeling van de eventuele 2e tranche over te laten aan de 

gemeenten in gesprek met provincie en netbeheerder; 
4. Gedeputeerde Staten op te dragen een nieuwe bouwsteen toe te 

voegen over behoud bodemkwaliteit en verbetering biodiversiteit; 
5. Gedeputeerde Staten op te dragen met een voorstel te komen om de 

motie ‘Zon op dak – zon op land’ van 27 mei 2020 te verwerken in de 
Structuurvisie Zon en de Omgevingsverordening Flevoland. 

 
 
1 In de toelichting bij amendement A d.d. 22 december 2021 is dit begrip nader gedefinieerd. 
2 In de toelichting bij amendement B d.d. 22 december 2021 is dit begrip nader gedefinieerd.  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00#documentVoteInfo28049
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Toezegging -- 
 
Aantal aanwezig 38 
Besluit gewijzigd 
statenvoorstel 

Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen 

Stemverklaringen -- 
 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 ChristenUnie, 50PLUS , JA21 – versterken informatievoorziening 

samenwerkingsverbanden - format kaderbrief 
Dictum Verzoeken de griffie: 

 1.  Te stimuleren dat de informatievoorziening in de kaderbrief van 
verbonden partijen aan de gemeenteraden en Provinciale Staten op niveau 
wordt gebracht voor de gewenste voorkantsturing door raden en Staten en 
daartoe een initiatief met een format Kaderbrief te ondernemen;  
2.  Daartoe het format zoals opgenomen in de bijlage aan te bieden aan de 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen en 
deze mogelijkheid ook in te richten voor relevante verbonden partijen;  
3.  Hierover aan de raden en Staten terug te rapporteren.  

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), D66 (voor), CDA (voor), PVV (voor), VVD (voor), GroenLinks (voor), 

50PLUS (voor) 
 

 Sluiting 
 De voorzitter sluit de laatste vergadering van dit jaar met een wens en 

dankwoord om 22.21 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 januari 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 08 december 2021 15:30:00, Provincie Flevoland 
Provinciale Staten 22 december 2021 19:00:00, Provincie Flevoland 
    

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00#documentVoteInfo27935
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00#documentVoteInfo28037
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/08-december/15:30
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00

