
 
 
 
 
 

 
MOTIE 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 9 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp:  Memo woningbouwafspraken met het Rijk d.d. 8 februari 2023 

Agendapunt: 5 

Onderwerp Statenvoorstel: n.v.t. 

Nummer Statenvoorstel: n.v.t. 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

 

in vergadering bijeen op: 22 februari 2023 
 

Constaterende dat:  

- Het college PS deelgenoot heeft gemaakt van de resultaten van de woningafspraken van 
het rijk in de vorm van woondeals rijk- regio; 

- Er geen statenvoorstel is voorgelegd voor wensen en bedenkingen van de Staten; 
- Er wel oordeelsvorming heeft plaatsgevonden zonder statenvoorstel; 
- De rol van de provincies op het gebied van het wonen aan verandering onderhevig is; 
- Er op dit moment zoals het college aangaf nieuwe wettelijke taken voor rijk-provincie en 

gemeenten in de vorm van wetgeving worden voorbereid met bijbehorende instrumenten; 
- De huidige kaders voor wonen zoals in de omgevingsvisie, -programma en -verordening niet 

meer volstaan; 
- Er behoorlijke druk door het rijk wordt gelegd dit jaar de eerste ruimtelijke keuzes te 

maken en daaropvolgend ook keuzes op langere termijn dienen te worden gemaakt; 
- De 22 opdrachten uit de Strategische Agenda Flevoland nog verdere uitwerking vragen en 

de betrokkenheid van PS beperkt is geweest; 
- De lijst van provinciale belangen momenteel nog onderwerp van bespreking is met de 

Flevolandse gemeenten en het waterschap maar de uitkomsten nog gedeeld moet worden 
met Provinciale Staten; 

- Er wederkerige afspraken over zowel de Rijksbijdrage als de bijdrage vanuit de provincie in 
de regionale woondeals worden gemaakt. 

 
Overwegende dat:  

- Het belang van het stellen van kaders rondom woningafspraken onverminderd een taak is 
van PS die verder gaat dan het aannemen van moties op dit onderwerp en het meenemen 
van PS in beeldvormende sessies; 

- Het college de gemaakte inhoudelijke opmerkingen in de commissie zou meenemen naar de 
uiteindelijke bespreking over de woondeals in het college van GS; 

- Een terugkoppeling bijvoorbeeld in de vorm van een mededeling hierover ontbreekt; 
- Realisatie van de woningbouwopgave in Flevoland relatief een flinke groei is van het aantal 

woningen in de provincie (+20% tot en met 2030) en bij de verdere ontwikkeling van onze 
regio het bouwen van een samenleving centraal staat. 

- Het momenteel ontbreekt aan een integrale afweging van de verschillende nieuwe 
ruimtelijke belangen ( zoals de ruimtelijke visie, de woonvisie en Strategische Agenda 
Flevolanden en andere sectorale rijksplannen) zoals die op de provincie Flevoland 
afkomen; 

 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 

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

- Het mandaat van het college voor grote transities zoals wonen en woonvisie gelet op de 
nieuwe ontwikkelingen dat nog ontbreekt alsnog door GS nader te bepalen en voor te 
leggen aan PS en toe te voegen aan het mandaatregister; 

- De woondeals te sluiten en daarbij het addendum/disclaimer te voegen dat de Provinciale 
Staten zich het recht voorbehouden de op te stellen nieuwe kaders voor het wonen vast te 
stellen inclusief de provinciale belangen en vervolgens de huidige woondeals daaraan 
alsnog te toetsen; 

- De lijst van ingebrachte opmerkingen in de commissie van 8 februari te delen met PS en 
alsnog toe te voegen aan de woondeals als addendum/disclaimer; 

- Voortaan bij woondeals de Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen aan de voorkant 
de eigen wensen en bedenkingen in te brengen middels het vaststellen van een 
statenvoorstel en een startnotitie daarover en daarbij de zienswijze van de partners te 
betrekken zodat duidelijk wordt hoe de provinciale belangen zich verhouden tot de te 
maken lokale keuzes. 

- Met PS nadere afspraken te maken over de wijze van informatievoorziening in de P en C 
cyclus en over de wijze waarop de monitoring en rapportage plaatsvindt voor PS. 

 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: S. de Lely (JA21) 

 

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 

   


