
 
 
 
 
 

 
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.:  2 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Noodhulp voor Turkije en Syrië 

Agendapunt: 10 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 22 februari 2023 
 
 

Constaterende dat:  

▪ Op 6 februari 2023 een zware aardbeving heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië met 
vreselijke gevolgen voor de bewoners van de getroffen regio, meer dan tienduizenden doden & 
gewonden worden gemeld, en miljoenen mensen en dieren zijn ontheemd van huis en haard;  

▪ Dit gebied kampt met gebrek aan hygiëne en basisvoorzieningen als tenten, voedsel, water, 
noodtoiletten, medicijnen en opvang en hulp voor dakloze en/of gewonde dieren; 

▪ In Nederland al 60 gemeentes aan Giro555 voor noodhulp na de aardbevingen in Turkije en 

Syrië hebben overgemaakt en uit rondgang van Omroep Flevoland is gebleken dat alle 

gemeentes in Flevoland en de Provincie vooralsnog dit voorbeeld niet zullen volgen om 
uiteenlopende redenen; 

Overwegende dat:  

▪ Er in Flevoland een grote (Turkse en Syrische) gemeenschap is die zich grote zorgen maakt over 
de getroffen gebieden; 

▪ Een specifieke (financiële) steunbetuiging van het provinciebestuur uit Flevoland zich dan ook 
rechtvaardigt;   

▪ Wij als provincie Flevoland een goed voorbeeld kunnen geven van hoe een provinciebestuur 
zich actief kan scharen achter de getroffen Turkse en Syrische gemeenschap, zowel hier in 
Nederland als in de getroffen gebieden; 

▪ In Flevoland diverse acties zijn opgezet en nog lopen om geld en spullen in te zamelen voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië; 

▪ Er inmiddels ook diverse (hulverlening)organisaties zijn die zich het lot van de dieren 
aantrekken en die graag hulp willen bieden; 

▪ Op woensdag 15 februari ’23 een landelijke actiedag wordt georganiseerd voor de slachtoffers 
en vanuit Omroep Flevoland speciaal aandacht is voor deze inzamelingsactie en de 
verschillende initiatieven worden belicht onder vermelding van ‘FLEVOLAND HELPT’; 

▪ De gemeente Lelystad per inwoner € 1,- heeft gedoneerd aan Giro555; 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

□ Verzoeken het college (dictum)    /   X Dragen het college op (dictum)   /   □ Spreken uit (dictum) 

• De waardering van de Staten over de snelle inzet van hulpdiensten uit Nederland (zoals het 
USAR-team) over te brengen;  

• De communicatiekanalen van de Provincie Flevoland in te zetten om noodhulp voor Turkije en 
Syrië te promoten onder inwoners, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven; 

• Om zo spoedig mogelijk eenmalig € 0,75 per inwoner van Flevoland te doneren met als 
bestedingsdoel noodhulp voor het getroffen gebied in Turkije en Syrië en dit geld vrij te maken 
uit de ongeoormerkte ruimte binnen de Brede bestemmingsreserve. Dit met het criterium dat 
deze voor minimaal 50% wordt besteed voor noodhulp aan Syrië en dat de overige gelden ten 
goede komen aan de tot nu toe minder tot niet met hulp bereikte gebieden in Turkije; 

• Een hulporganisatie hiervoor te zoeken die aan bovengestelde voorwaarden kan voldoen, 
bijvoorbeeld één van de aan Giro 555 verbonden organisaties of het HRIF. 

• Om zo spoedig mogelijk eenmalig € 0,25 per inwoner van Flevoland aan noodhulp voor dieren 
over te maken aan Stichting International Fund for Animal Welfare te Den Haag met als 
bestedingsdoel noodhulp aan dieren in het getroffen gebied in Turkije en Syrië dit geld vrij te 
maken uit de ongeoormerkte ruimte binnen de Brede bestemmingsreserve. 

• Welwillend om te gaan met inkomende steunverzoeken vanuit (hulp)organisaties en 
maatschappelijke initiatieven uit Flevoland die (nood)hulp bieden aan de getroffen gebieden in 
Turkije en Syrië en hiervoor eenmalig € 125.000, - vrij te maken uit de ongeoormerkte ruimte 
binnen de Brede bestemmingsreserve en deze gelden conform de opgestelde randvoorwaarden 
van het Oekraïne Noodfonds en coördinatie deze initiatieven te verbinden met de provinciale 
uitvoeringsorganisatie Flever. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: S. Kers (PvdD), H. Ismaili Alaoui (GroenRood), M. Müller (SP), M.A. Khedoe (DENK) 

 

Handtekening initiatiefnemer: 

 



 
 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

Fractie Van der Starre   

 
  

 
  

 
  

Fractie Van den Berg   

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

CDA   

PvdA   

GroenLinks   

ChristenUnie   

SP   

D66   

PvdD   

SGP   

Fractie Van der Starre   

DENK   

50PLUS   

Forum voor Democratie   

Fractie Van den Berg   

GroenRood   

   

De motie is: Aangenomen Verworpen 

 

De motie wordt ondersteund door: 

 Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 22 februari 2023.  

Statengriffier,  Voorzitter voor deze, 

mr. A. Kost  J.N. Simonse 

Vicevoorzitter 

   


