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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, de heer C.A. Jansen en mevrouw I.B. Joosse. GroenLinks: de heer 
M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder (vanaf 15:34 uur). CDA: de heer 
R.J.H. Claessens, 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 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 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 A.K. de Lange (Forum voor Democratie), de heer C.H.W. van den Berg (GO), mevrouw  Al-
Obaidi (PvdA), de heer H. Ismaili Alaoui (GroenLinks). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

Bij aanvang zijn 34 statenleden aanwezig. Na de beëdiging van twee 
Statenleden (agendapunt 5) zijn dat er 36. 

 
 Vaststellen agenda 

Mededelingen 
De Voorzitter roept alle Statenleden op aanwezig te zijn bij de Statenconferentie op 7 en 8 april 
a.s. 
 
Benoemingen: toelatingen en benoemingen 
Bij de benoemingen (agendapunt 5) staat op de agenda de toelating van de heer Claessens (CDA) 
en mevrouw van Keulen-Nentjes tot Statenlid in verband met het vertrek van mevrouw Schotman 
(CDA) en mevrouw Baas (ChristenUnie). Besloten wordt dit agendapunt bij acclamatie te doen. 
 
Geheimhouding 
Er is geen geheimhouding op te leggen of te bekrachtigen. 
 
Ordevoorstel 50PLUS 
Ordevoorstel 1: ‘Het onderwerp opgelegde geheimhouding BO – Mirt / Amsterdam Bay Area te 
bespreken bij het agendapunt geheimhouding’ wordt verworpen met 13 stemmen voor en 21 
stemmen tegen. 
 

 

2914860 

 *2914860* 
 
 
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 16 februari 2022 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#meetingItemVoteInfo11333
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#meetingItemVoteInfo11333


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

 Bladnummer 

 2 
 
 

 

Vragenhalfuurtje 
De fractie GroenLinks heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over de 
klimaatdoelen van de provincie.  
 
De fractie PVV heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over de 
Oostvaardersplassen. 
 
De fractie 50PLUS heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over de Floriade.  
Deze vragen worden behandeld bij agendapunt 6. 
 
Hamerstukken 
Er zijn vier hamerstukken. Er wordt geen stemming over één van de hamerstukken gevraagd.  
 
Bespreekstukken 
Er zijn op grond van de behandeling in de commissie twee bespreekstukken. Bij agendapunt 10b 
wordt gewerkt met een spreektijd van 3 minuten per fractie voor de beide termijnen gezamenlijk. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
De fractie PVV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met als onderwerp ‘Geen 
exploitatietekorten Floriade afwentelen op de inwoners van Flevoland’ .  
 
De fracties SGP, ChristenUnie, JA21, 50PLUS, PVV en VVD kondigen een motie vreemd aan de orde 
van de dag aan met als onderwerp ‘Voorkomen faunaschade agrarische sector Flevoland’.  
 
Na het voorlezen van de dicta en aansluitende discussie  over de mate van urgentie wordt over 
het toevoegen van deze moties aan de agenda gestemd.   
 
Ordevoorstel 2 ’De motie vreemd van de PVV toe te voegen aan de agenda’ wordt met 16 
stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.   
 
Ordevoorstel 3 ‘De motie vreemd van SGP, ChristenUnie, JA21, 50LUS en VVD toe te voegen aan de 
agenda’ wordt met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Deze motie wordt 
besproken bij agendapunt 11. 
Besluit Conform 

 
 Mededelingen 

D Mededeling 1: 
De voorzitter roept op tot deelname aan de Statenconferentie op 6 en 7 april. Een opkomst van 
driekwart van de Statenleden is gewenst.  

n   Mededeling 2: 
De voorzitter brengt de gespreksrondes met bedrijven en organisaties nogmaals onder de 
aandacht. Statenleden worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

 
 Geheimhouding.  

Dit agendapunt komt te vervallen. 
 

 Benoemingen 
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. Mevrouw H. van Keulen-Nentjes (ChristenUnie) toe te laten als 
vertegenwoordiger van Provinciale Staten in de vacature van mevrouw 
A.T. Baas; 

2. De heer R.J.H. Claessens (CDA) toe te laten als vertegenwoordiger van 
Provinciale Staten in de vacature van mevrouw C.J. Schotman; 

3. Het eerdere besluit van 26 januari 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en voor 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#meetingItemVoteInfo11333
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#meetingItemVoteInfo11333
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#meetingItemVoteInfo11333
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de fractie ChristenUnie te doen luiden: de heer J. Oosterveld en de 
heer L. Schenk; 

4. Het eerdere besluit van 26 januari 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie ChristenUnie te doen luiden: de heer Z.J.B. Heng en 
mevrouw H. van Keulen-Nentjes; 

5. Het eerdere besluit van 26 januari 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie CDA te doen luiden: de heer R.J.H. Claessens. 

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van mevrouw 
Smeels, voorzitter van de commissie, de heer Claessens en mevrouw van 
Keulen-Nentjes toe te laten als Statenlid. 

Besluit conform 
 

6. Vragenhalfuurtje 
De heer Vrouwenvelder (GroenLinks) stelt vragen over de Klimaatdoelen.  
Beantwoording van de vragen vindt plaats door gedeputeerde Fackeldey. 
De heer Boutkan (PVV) stelt vragen over de Oostvaardersplassen. 
Beantwoording van de vragen vindt plaats door gedeputeerde Rijsberman. 
De heer van Rooij (50PLUS) stelt vragen over de Floriade. 
Beantwoording vindt plaats door gedeputeerde Appelman. 
 
Toezegging 
Gedeputeerde Appelman zegt toe dat in geval het college besluit gelden vanuit het 
Coronanoodfonds te gebruiken voor de Floriade zij eerst naar Provinciale Staten komt. 

 
7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 16 februari 2022 
Besluit Conform 

 
8. Vaststellen besluitenlijst van Provinciale Staten van 26 januari 2022 en vaststellen 

besluitenlijsten Integrale beeldvormende sessie van 12 januari, 19 januari en 2 februari 2022 
Besluit Conform 

 
9. Hamerstukken 
a.  Correctie fractievergoeding 2020 Forum voor Democratie 
Dictum Onder toepassing van de hardheidsclausule uit de Verordening 

Fractieondersteuning 2021, de fractie Forum voor Democratie een bedrag van 
€ 1.279,42 toe te kennen ter correctie van een administratieve afwijking in de 
vaststelling van de fractievergoeding 2020.   

Besluit Conform 
  
b. Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 
Dictum 1. Kennis te nemen van de aanbevelingen uit het extern advies 

aangaande de actualisering van de Nota Risico en 
weerstandsvermogen 2017 en het advies van de accountant;  

2. De Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 vast te stellen, die de 
voorgaande Nota Risicomanagementbeleid 2017 zal vervangen, waarin 
de onder 1. bedoelde aanbevelingen en adviezen in zijn verwerkt. 

Besluit Conform 
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c. Rekenkamerbrief 
Dictum 1.  Kennis te nemen van de rekenkamerbrief  "Vooronderzoek intrekking OV-

concessie IJssel-Vecht", d.d. 30 november 2021;  
2.  Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten, 27 
oktober 2021;  
3.  De leerpunten als aanbevelingen te zien en Gedeputeerde Staten op te 
dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen:  
a.  het maken van heldere afspraken over samenwerking, overleg- structuren 
en taakverdeling in de samenwerking tussen de drie provincies;  
b.  het verbeteren van de werkwijzen voor het gebruik van het docu-
mentatiesysteem en verslaglegging bij de provincie Flevoland zowel ten 
behoeve van de archivering als voor de informatiedeling tussen medewerkers 
(wie heeft welke informatie wanneer);  
c.  het opstellen van een procedure bij de provincie Flevoland om de toegang 
tot geheime stukken beter te faciliteren voor de vakafdelingen. 

Besluit Conform 
  
d. Toekomstbestendige gezondheidszorg : Bijdrage provincie aan Zorgtafel 
Dictum 1. De bijdrage aan de Zorgtafel Flevoland voor de periode maart 2022- maart 

2024 te continueren.   
2. Daartoe een bedrag van € 350.000 te onttrekken aan de Brede bestem- 
mingsreserve (oormerk Krachtige samenleving / Zorgtafel) en toe te voegen 
aan de uitvoeringsreserve Krachtige samenleving. 
3. Deze 2e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.   

Besluit Conform 
 

10.  Bespreekstukken 
a. Uitvoeringsagenda Almere 2.0 
Dictum 1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Almere, stad met 

toekomst, 2022-2024; 
2. De inzet van € 9,4 miljoen die binnen het Fonds Verstedelijking 

Almere (FVA) gereserveerd is voor de realisatie van de afspraken in 
de Uitvoeringsagenda 2022-2024 vast te stellen. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
Stemverklaringen JA21 (tegen), PVV (tegen), 50PLUS (tegen) 
  
Amendement A JA21, 50PLUS – Een pro-actieve houding van GS bij de sleutelprojecten 

Uitvoeringsagenda Almere 2.0  
Aantal aanwezig 36 
Besluit Verworpen met  12 stemmen voor en 24 stemmen tegen 
Stemverklaringen  -- 
Toezeggingen Gedeputeerde De Reus zegt toe dat bij majeure ontwikkelingen in 

sleutelprojecten in de Uitvoeringsagenda Almere 2.0 het college van GS 
vooraf naar Provinciale Staten komt. 

b. Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling 
Dictum 1a.  De opzet van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling vast te  

       stellen, zoals beschreven in bijgaande, gelijknamige notitie    
      (#2898862), bestaande uit  het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe    
      verhalen’, de Nadere regels Versterken en Vernieuwen, de Nadere  
      regels Mede mogelijk maken en de samenwerking met crowdfund- 
      platform voordekunst.nl.   
1b. Voor het programmadeel binnen het fonds de kaders vast te stellen  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#documentVoteInfo28527
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#documentVoteInfo28631
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      zoals die in de notitie zijn benoemd voor:  
1. De doelen op de gebieden makers, publiek, culturele                   

infrastructuur en culturele sector; 
2. De doelgroep: nieuwe, nog niet provinciaal gesubsidieerde        

talenten/ makers die Flevolandse verhalen van ‘hier en nu’      
vertellen; genoemde selectie van de makers en criteria waarop zij 
beoordeeld worden, zoals  professionaliteitsniveau, publiek(-sbereik) 
en trackrecord; 

3. De samenwerking met podia en festivals om de producties van de 
makers te kunnen tonen; 

4. De verwachte resultaten op terreinen zoals talentontwikkeling, 
publiek, verdienpotentieel en diversiteit;   

5. De borging van kwaliteit en impact door onder andere regie bij de 
provincie en gerichte inzet van budget.  

2. Voor de uitvoering van het onder beslispunt 1 genoemde fonds in de  
    jaren 2022 t/m 2024 € 2 miljoen budget beschikbaar te stellen uit de    
    reserve artistieke experimenten, waarbij de middelen voor het  
    programmaonderdeel van het fonds pas kunnen worden aangewend  
    na een presentatie van de programmamaker in Provinciale Staten. 
3. De huidige bestemmingsreserve Artistieke experimenten (B046) om te  
    labelen naar een uitvoeringsreserve en de naam te wijzigen naar   
    Fonds culturele ontwikkeling 

 4. Jaarlijks separaat te rapporteren over het programmadeel van het  
       fonds en de nadere regels.   

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

 
Amendement B JA21, 50PLUS – Versterking positie Provinciale Staten 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 10 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen), SP (tegen), D66 (tegen) 
Toezeggingen -- 

 
11.   Moties vreemd aan de orde van de dag 
Motie 2  SGP, ChristenUnie,  JA21, 50PLUS, PVV, VVD - Voorkomen faunaschade 

agrarische sector Flevoland 
Dictum Dragen het college op (dictum) : 

1.  Zich in te spannen om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waardoor 
de schadecijfers oplopen door het ontbreken van een adequaat preventief 
faunaschadebeleid.  
2.  Per direct een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen als 
startsubsidie en een bedrag van € 50.000,- als renteloze lening (of middels 
een vergelijkbaar instrument) beschikbaar te stellen voor de opstartfase.  
3.  Het bedrag van totaal 100.000 te dekken vanuit het ongeoormerkte deel 
van de Brede Bestemmingsreserve  
4.  Hierover concrete afspraken met deze stichting te maken.  
5.  PS voor het einde van dit jaar inhoudelijk te informeren over de voortgang 
en de ontwikkeling met het oog op het (in de toekomst) beperken van de 
faunaschade in Flevoland. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
Stemverklaringen  D66 (voor), PvdD (tegen), GroenLinks (tegen). 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#documentVoteInfo28529
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#documentVoteInfo28633
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30#documentVoteInfo28628
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12.   Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 31 maart 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 16 februari 2022 15:30:00, Provincie Flevoland 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/16-februari/15:30

