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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 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, mevrouw B. Goeman en de heer C.A. Jansen. GroenLinks: de heer H. 
Ismaili Alaoui,  mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder (vanaf 15:48 uur). CDA: de heer 
R.J.H. Claessens (vanaf 15:39 uur), de heer W.H.A. Klink en de heer J. van Slooten (vanaf 17:18 uur) 
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 (vanaf 
15:45 uur). 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. Fractie Van den Berg: 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. de Reus (VVD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks). 
 
Afwezig met kennisgeving 
De heer J.A. Fackeldey (PvdA), de heer M.A. Minnema (GroenLinks), mevrouw D. Al Obaidi (PvdA) 

 
 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 
Volgens de presentieronde zijn van de 40 Statenleden 35 aanwezig. 

 
 Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
De voorzitter geeft aan meerdere mededelingen te hebben. 
 
Benoemingen: toelating tijdelijke Statenleden 
Bij de benoemingen (agendapunt 4) staan op de agenda de tijdelijke 
benoeming van de heer (Chris) Jansen en mevrouw (Bianca) Goeman voor de 
PVV. Dit in verband met het tijdelijk ontslag wegens ziekte van de heer (Jan 
Meindert) Keuter en mevrouw (Irene) Joosse. Beiden wordt door de voorzitter 
namens PS beterschap gewenst. 
 
Dit agendapunt zal bij acclamatie worden gedaan, en niet met een schriftelijke 
stemming.  
 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 5 staat een bekrachtiging geheimhouding op de agenda. Het 
betreft de bekrachtiging van de geheimhouding op de mededeling inzake de 
ingekomen brief met betrekking tot het tarief MRB welke op de LIS van week 
19 heeft gestaan. 
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De voorzitter stelt voor het Statenvoorstel in twee termijnen te behandelen. 
 
De fractie van de PvdD verzoekt dit agendapunt in beslotenheid te 
behandelen. Conform het Reglement van Orde kan de voorzitter besluiten de 
deuren te sluiten. De voorzitter besluit dat Provinciale Staten bij dit 
agendapunt de deuren zal sluiten, waarna de vergadering bij meerderheid kan 
besluiten of zij in beslotenheid dit agendapunt verder wil behandelen. De 
voorzitter stelt voor dit agendapunt naar het einde van de agenda te 
verplaatsen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie van de VVD heeft aangegeven tijdens het vragenhalfuurtje 
mondelinge vragen te willen stellen over 'vertraging op uitbreiding stroomnet 
in Flevoland'. De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven mondelinge 
vragen te willen stellen over het ‘Geluksniveau Flevolandse Jongeren’. De 
fractie van JA21 heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over 
‘varend ontgassen.’ Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Hamerstukken 
Agendapunt 9 bevat twee (2) hamerstukken. 
Er wordt geen stemming over de hamerstukken gevraagd. 
 
Bespreekstukken 
Er zijn op grond van de commissiebehandeling twee (2) bespreekstukken. 
De voorzitter stelt bij agendapunt 10a voor geen spreektijd te hanteren,  gelet 
op het aantal gemelde sprekers. Bij agendapunt 10b wordt gewerkt met een 
gecombineerde spreektijd van 3 minuten per fractie.  
 
Moties vreemd 
JA21 dient een motie vreemd ‘stikstof ambities niet verhogen’ in. Na het 
voorlezen van de dictum en aansluitende discussie over de mate van urgentie 
wordt over het toevoegen van deze motie aan de agenda gestemd. 
Ordevoorstel 1: 'De motie vreemd van de JA21 toe te voegen aan de agenda’ 
wordt met 12 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen. 
De motie vreemd wordt daarom niet in behandeling genomen. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 
D Mededeling 1 
O De voorzitter geeft aan dat de stateleden op hun tafels de bundel ‘Vraagstukken voor Flevoland’ 
    en een essaybundel getiteld ‘Futurama Flevoland’, laatste essay samen met de Vereniging 
    Deltametropool, aantreffen. Met de essay ‘Futurama’ lost de voorzitter zijn belofte in die hij PS 
    heeft gedaan bij zijn herbenoeming, om de kennis die in het ambt van commissaris van de Koning 
    besloten ligt, te vertalen naar een boekwerk voor onze mooie provincie en de Staten. 
D De ‘vraagstukken voor Flevoland’ geven daarnaast een duiding van de stand van Flevoland en 
    kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s.  
 
    Mededeling 2, 3 en 4 
    De voorzitter maakt Provinciale Staten (PS) attent op een tweetal bijeenkomstn. Men kan zich 
    melden voor het werkbezoek aan het waterschap Zuiderzeeland op woensdag 1 juni. Dit betreft 
    de ontmoeting met de leden van de Algemene Vergadering (AV). Het is een goed gebruik dat PS en 
    AV elkaar eens in de twee jaar ontmoet. Het betreft een veldexcursie en een ronde 
    tafelbijeenkomst.  

 
   De tweede bijeenkomst betreft de derde dialoogsessie PS-GS op woensdag 22 juni in de ochtend 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30/Vaststellen-agenda#meetingItemVoteInfo11387
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    (9.30 – 12.00 uur, afsluitend met een hapje eten) in de Aviodrome. Het onderwerp is Flevoland  
2050.  
 

    Tot slot: op 23 juni is er een gezamenlijke BBQ GS-PS-medewerkers van de provincie. Staten- en        
b  burgerleden zijn van harte welkom.                 

 
 Benoemingen: toelating tijdelijke Statenleden 

Ontwerpbesluit: 
voordracht 

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

2. Mevrouw B. Goeman (PVV) toe te laten als plaatsvervangend lid van 
Provinciale Staten vanwege tijdelijk ontslag wegens ziekte van 
Statenlid mevrouw I.B. Joosse; 

3. Het eerdere besluit van 20 april 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie PVV te doen luiden: de heer W. Boutkan en de heer 
C.A. Jansen; 

4. Het eerdere besluit van 16 februari 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en 
voor de fractie PVV te doen luiden: de heer W. Boutkan en mevrouw 
B. Goeman. 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van de heer van 
der Starre, voorzitter van de commissie, de heer C.A. Jansen en mevrouw B. 
Goeman toe te laten als Statenlid. 

Besluit Conform 
 

 Geheimhouding  
Dit agendapunt wordt naar het eind van de agenda verplaatst 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp Statenlid de heer Van Ulsen (VVD) stelt mondelinge vragen over de vertraging 
op de uitbreiding van het stroomnet in Flevoland. 

Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging -- 
Onderwerp Statenlid de heer Heng (ChristenUnie) stelt mondelinge vragen over het 

‘Geluksniveau Flevolandse Jongeren’ 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra  
Toezegging -- 
Onderwerp Statenlid de heer Ransijn (JA21) stelt mondelinge vragen over ‘varend 

ontgassen’ 
Beantwoording Portefeuillehouder Smelik 
Toezegging -- 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 25 mei 2022 

Besluit Conform 
 

 Vaststellen besluitenlijsten Integrale beeldvormende sessie en Integrale Statencommissie 
van 13 april 2022 en besluitenlijst Provinciale Staten van 20 april 2022 

Besluit Conform 
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 Hamerstukken 
a. Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2023 
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van de Randstedelijke 

Rekenkamer; 
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2023 van de Randstedelijke 

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

bijgevoegde brief over de onder 2 genomen besluit te informeren.   
Besluit Conform 
 
b. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2023 – 2026 Het Flevolands archief 
Dictum 1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp programmabegroting 

2023 - 2026 van RHC Het Flevolands Archief.  
Besluit Conform 
 
c. Vaststellen Verordening inzake wijziging en begrenzing wildbeheereenheden in 

Flevoland 
Dictum 1. Kennis te nemen van de antwoordnota ontwerp Verordening 

inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in 
Flevoland.  

2. De Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden in Flevoland ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit Conform 
 

 Bespreekstukken 
a. Jaarstukken 2021 
Dictum 1. De Jaarstukken 2021 (bestaande uit het Jaarverslag 2021 en de 

Jaarrekening 2021), welke sluiten met een positief rekeningresultaat 
van € 16.310.000, vast te stellen. 

2. Het rekeningresultaat 2021 te bestemmen voor (conform bijlage 2): 
a. Onontkoombare uitgaven ad € 2.160.000. 
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad 
    € 3.030.000. 
c. Griffie ad € 69.000. 
d. Overige ad € 4.810.000. 
e. De Brede Bestemmingsreserve ad € 6.241.000. 

3. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 
4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2021 van EY en de 

bestuurlijke reactie daar op. 
5. Kennis te nemen van de rapportage inzake de kwalitatieve duiding 

van de reserves en oormerken per 31 december 2021. 
6. Kennis te nemen van de bijlage ‘Inventarisatie Stand van Zaken 

Corona-(nood)maatregelenpakket 2020/2021’. 
7. Kennis te nemen van de bijlage ‘Monitor Aanbevelingen onderzoeken 

Randstedelijke Rekenkamer 2016 - 2021’. 
8. De voorziening voor de van derden ontvangen afkoopsom inzake 

toekomstig onderhoud in te stellen. 

De voorzitter besluit alsnog een spreektijd van 5 minuten per fractie te hanteren, gelet op het 
aantal sprekers. 
 
Amendement A VVD – Voorziening garantstelling NLE Batavialand 
Dictum Te vervangen door: 

2. Het rekeningresultaat 2021 te bestemmen voor (conform bijlage 2, met 
uitzondering van de voorziening garantstelling NLE/Batavialand): 
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a. Onontkoombare uitgaven ad € 2.160.000. 
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad € 
3.030.000. 
c. Griffie ad € 69.000. 
d. Overige ad € 3.800.000. 
e. De Brede Bestemmingsreserve ad € 7.251.000 (waarvan € 1.010.000 m.b.t. 
voorziening garantstelling NLE / Batavialand vrijvalt in het ongeoormerkt deel 
van de Brede Bestemmingsreserve). 

Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen 
Stemverklaringen ChristenUnie (tegen), JA21 (voor), CDA (tegen), 50PLUS (voor) 
Toezeggingen -- 
 
Amendement B 
Ingetrokken 

PvdD – Hulp bij energiearmoede; reserveer geld  

 
Motie 1 PVV – De financiën van de provincie Flevoland in een notendop  
Dictum Verzoeken het college om in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 

2023, de financiële stukken in een zodanige handzame, begrijpelijke, 
toegankelijke en leesbare versie te publiceren.  

Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 37 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
Toezeggingen -- 
 
Motie 2 -
Ingetrokken 

PVV – Financieel overzicht gedane en (eventuele) uitgaven Floriade Almere, 
inclusief risico’s 

 
Motie 3 JA21– Transparante en onafhankelijke risicoanalyse anterieure overeenkomst 

hyperscale datacenter 
Dictum Dragen het college op een onafhankelijk expert in te schakelen om een 

risicoanalyse te maken op financiële risico’s volgend uit de aangegane 
anterieure overeenkomst, en deze voor het einde van dit jaar aan te leveren 
PS. 

Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
Toezeggingen -- 
 
a. Jaarstukken 2021 
Gewijzigd 
dictum inclusief 
amendement 

1. De Jaarstukken 2021 (bestaande uit het Jaarverslag 2021 en de 
Jaarrekening 2021), welke sluiten met een positief rekeningresultaat van 
€ 16.310.000, vast te stellen. 

2. Het rekeningresultaat 2021 te bestemmen voor (conform bijlage 2, met 
uitzondering van de voorziening garantstelling NLE/Batavialand): 
a. Onontkoombare uitgaven ad € 2.160.000. 
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad € 

3.030.000. 
c. Griffie ad € 69.000. 
d. Overige ad € 3.800.000. 
e. De Brede Bestemmingsreserve ad € 7.251.000 (waarvan € 1.010.000 

m.b.t. voorziening garantstelling NLE / Batavialand vrijvalt in het 
ongeoormerkt deel van de Brede Bestemmingsreserve). 

3. De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30/Jaarstukken-2021#documentVoteInfo29578
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30/Jaarstukken-2021#documentVoteInfo29584
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30/Jaarstukken-2021#documentVoteInfo29590
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4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2021 van EY en de 
bestuurlijke reactie daar op. 

5. Kennis te nemen van de rapportage inzake de kwalitatieve duiding van 
de reserves en oormerken per 31 december 2021. 

6. Kennis te nemen van de bijlage ‘Inventarisatie Stand van Zaken Corona-
(nood)maatregelenpakket 2020/2021’. 

7. Kennis te nemen van de bijlage ‘Monitor Aanbevelingen onderzoeken 
Randstedelijke Rekenkamer 2016 - 2021’. 

8. De voorziening voor de van derden ontvangen afkoopsom inzake 
toekomstig onderhoud in te stellen. 

Toezeggingen Gedeputeerde Appelman zegt toe: 
(1) na afloop van het evenement Floriade een overzicht van de investeringen 
in relatie tot de doelstellingen van het evenement te willen opleveren voor 
Provinciale Staten; 
(2) en de opzet van de verantwoording voorafgaand kort te sluiten met 
Provinciale Staten middels een beeldvormende bijeenkomst. 

Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen) 

 
19.16 uur  De openbare vergadering wordt geschorst 
20.15 uur  De openbare vergadering wordt heropend. 
 

 Geheimhouding – Agendapunt 5 is naar het eind van de agenda verplaatst. 
a. Bekrachtiging geheimhouding mededeling inzake ingekomen brief m.b.t. 

tarief MRB 
Beslotenheid Dit onderwerp is deels in beslotenheid besproken. Van het besloten deel is 

een apart verslag opgemaakt, dat ter inzage wordt gelegd in de kluis. 
Dictum 1. De door Gedeputeerde Staten bij besluit van 10 mei 2022 opgelegde 

geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde stukken te 
bekrachtigen met de titel(s): 
A. Statenmededeling inzake ingekomen brief m.b.t. tarief MRB 
B. Ingekomen brief m.b.t. tarief MRB 

2. De geheimhouding op te leggen voor een bepaalde duur, namelijk 
tot en met 2025 en alsdan te heroverwegen.  

Toezeggingen -- 
Aantal aanwezig 37 
Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen  

De voorzitter geeft aan dat daarmee de geheimhouding is opgelegd op zowel 
datgene wat vanavond is gewisseld als op de stukken zelf. 

Stemverklaringen JA21 (tegen), PVV (tegen), 50PLUS (tegen), VVD (voor). 
 

 Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2022. 
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. A. Kost L. Verbeek 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30/Jaarstukken-2021#documentVoteInfo29419
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30/Geheimhouding#documentVoteInfo29468
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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 25 mei 2022 15:30:00, Provincie Flevoland 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/25-mei/15:30

