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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (cdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen (van 15.30 uur tot 17.02 uur en vanaf 17.53 uur), de heer C.J. Kok, 
mevrouw S. de Lely, de heer E.P.E. Raap (vanaf 16.04 uur), de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. 
Thomassen. VVD: de heer F.A. Achtien, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-Zechner en 
de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan, de heer J.M. Keuter en de heer C.A. Jansen. CDA: de 
heer R.J.H. Claessens, de heer W.H.A. Klink en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw M. Dubois, de 
heer W. de Jager en de heer A. Nessar. GroenLinks: de heer M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma en 
de heer S.V. Vrouwenvelder (vanaf 15.38 uur). ChristenUnie: mevrouw H. van Keulen-Nentjes (vanaf 
15.32 uur), de heer L. Schenk (vanaf 15.44 uur) en de heer C. van Veluwen. SP: de heer W.F. 
Mulckhuijse en mevrouw M. Müller.  D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T.A. Smetsers. PvdD: 
mevrouw S. Kers en de heer C.A. Kielen. SGP: de heer J.N. Simonse. Fractie Van der Starre: de heer 
P.A. van der Starre. DENK: de heer M.A. Khedoe (vanaf 15.33 uur). 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. 
FvD: de heer A.K. de Lange. Fractie Van den Berg: de heer C.H.W. van den Berg. GroenRood: de heer 
H. Ismaili Alaoui. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer H.J. Hofstra (ChristenUnie), de heer J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (VVD) en 
mevrouw G. van Gaal (GroenLinks) 
 
Afwezig met kennisgeving 
Gedeputeerde M.A. Rijsberman, gedeputeerde J.N.J. Appelman, de heer J.J. de Haan (VVD) en 
mevrouw. J. J. Klijnstra-Rippen (VVD).  
 
Gedeputeerde Hofstra vertrekt om 16.48 uur en wordt vervangen door gedeputeerde Fackeldey 
(stikstofdossier) en gedeputeerde De Reus (sportdossier). Gedeputeerde Appelman wordt 
vervangen door gedeputeerde Fackeldey (Floriadedossier). 
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.  

Bij de opening zijn 36 van de 40 Statenleden aanwezig. 
 

 Vaststellen agenda 
 Mededelingen 

Er zijn drie mededelingen. 
 
Benoemingen: herbenoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke 
Rekenkamer 
Bij agendapunt 4 ‘benoemingen’ staat de benoeming van de heer Mekel als 
plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer 
geagendeerd. Hiertoe is een nieuwe versie van het Statenvoorstel 
gepubliceerd. Het Statenvoorstel is op kleine onderdelen redactioneel 
aangepast. 
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In het Statenvoorstel staat als eerste beslispunt dat de heer Mekel per 1 
januari 2023 wordt herbenoemd. Het betreft de benoeming van een persoon. 
De Provinciewet schrijft in dat geval voor dat de stemming schriftelijk 
plaatsvindt. De Voorzitter stelt voor deze benoeming bij acclamatie te doen.

 

De rest van het Statenvoorstel kan gezien worden als hamerstuk. De 
vergadering gaat daarmee akkoord.

 

 
Vragenhalfuurtje 
De PVV fractie is voornemens mondelinge vragen te stellen over ‘de sluiting 
van de spoedpost Antoniusziekenhuis te Emmeloord en de gevolgen daarvan 
voor Flevoland’. 
 
De VVD fractie is voornemens mondelinge vragen te stellen over ‘bodemdaling 
en de lopende pilot bodemdalingsgebied Schokland’. 
 
De PvdD fractie is voornemens mondelinge vragen te stellen over ‘wildwest 
praktijken in de stikstofcrisis’. 
 
De voorzitter stelt voor dit agendapunt 6 als eerste te behandelen vanwege de 
afspraak van gedeputeerde Hofstra in de Tweede Kamer. De vergadering gaat 
daarmee akkoord. 
 
Hamerstukken 
Er zijn drie hamerstukken bij agendapunt 9. De fractie van de PVV geeft aan 
een stemverklaring te willen afleggen bij agendapunt 9c. 
 
Bespreekstukken 
De voorzitter vraagt of bespreekstuk 10c ‘Werkgroep herijking planning en 
control cyclus / opdrachtgeverschap accountant’ inclusief de daarin 
opgenomen benoeming van personen een hamerstuk kan worden. De 
vergadering stemt daarmee in. Het bespreekstuk wordt als vierde hamerstuk 
toegevoegd aan de agenda. Er resteren dan twee bespreekstukken bij 
agendapunt 10, en vier hamerstukken bij agendapunt 9. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag  
Bij agendapunt 11 staat een motie vreemd uit de Statenvergadering van 26 
oktober op de agenda: de motie vreemd van 50PLUS met als aanduiding 
‘voorzitter’.  
 
De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd in met als onderwerp 
‘Uitspreken tegen hinder Proefbedrijf ERTMS op de Hanzelijn’. De motie 
vreemd wordt bij agendapunt 11 toegevoegd. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 
Mededeling 1:  
De voorzitter wijst op het tweede nummer van het magazine #Goedboeren, dat mede tot stand is 
gekomen met een bijdrage van het Fonds Leefbaarheid. Bij het verlaten van de Statenzaal is er 
voor ieder een exemplaar van het magazine. 
 
Mededeling 2:  
De voorzitter laat weten dat de werkgroep dialoog allen van harte uitnodigt om na afloop van de 
vergadering naar een theatervoorstelling te kijken ter afsluiting van 2022.  

M  
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Mededeling 3:  
De Klankbordgroep van raads- en Statenleden Regio Zwolle nodigt de vergadering uit voor een 
bijeenkomst van alle raads- en Statenleden op vrijdag 20 januari 2023. De bijeenkomst staat in het 
teken van de nieuwe agenda van de Regio Zwolle en is ook een kans elkaar als raden en Staten te 
ontmoeten.  
 

 Benoemingen 
Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer drs. M.M.S. Mekel, geboren 2 januari 1968 te Arnhem, met 
ingang van 1 januari 2023 te herbenoemen als plaatsvervangend 
bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de 
uitvoering van het gestelde onder 1, indien van toepassing, de nodige 
nadere rechtspositionele besluiten te nemen. 

Aantal aanwezig 34 
Besluit Conform en bij acclamatie 

 
 Geheimhouding 

Er zijn geen onderwerpen waarvoor opheffen of bekrachtigen van geheimhouding aan de orde is. 
 

 Vragenhalfuurtje  (Dit agendapunt wordt direct na de vaststelling van de agenda behandeld) 
Onderwerp PVV fractie - De sluiting van de spoedpost Antoniusziekenhuis te Emmeloord 

en de gevolgen daarvan voor Flevoland. 
Beantwoording Portefeuillehouder Fackeldey 
Toezegging -- 
 
Onderwerp VVD fractie (mede namens de SGP fractie) - De bodemdaling i.h.b. de lopende 

pilot bodemdalingsgebied Schokland 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging  Gedeputeerde Hofstra zegt toe PS en de reguliere commissie te informeren 

middels een mededeling over de voortgang in de ontwikkelingen van de pilot 
voor het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord i.h.b. het actuele 
overleg tussen provincie en waterschap Zuiderzeeland daarover. 

 
Onderwerp PvdD - fractie – De wildwestpraktijken in de stikstofcrisis. 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra en na zijn vertrek gedeputeerde Fackeldey 
Toezegging -- 
Moties bij agendapunt vragenhalfuurtje 
Motie 3 PvdD – Moratorium uitbreiding veehouderij 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Verworpen met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen 
Stemverklaringen CDA (tegen), PVV (tegen), GroenLinks (voor), SP (tegen) 
 
Motie 4 - 
Ingetrokken 

JA21, FvD, SP, 50PLUS, SGP, DENK, Fractie Van den Berg, Fractie Van der Starre, 
PVV – Opheffen geheimhouding 

 
Motie 5 (vervangt 
motie 4) 

JA21, FvD, SP, SGP, DENK, Fractie Van den Berg,  PVV – opheffen 
geheimhouding 

Dictum x Spreken uit (dictum): 
• De landsadvocaat in te schakelen, en deze opdracht te verlenen om  
o uit te zoeken in hoeverre geheimhouding is opgelegd op de 
kabinetsbesluitenlijst van 5 juli 2022 (aankoopovereenkomst 
stikstofemissieruimte) voorafgaand aan de bekrachtiging van de 
geheimhouding op het stuk ‘Koopovereenkomst stikstofemissieruimte 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Vragenhalfuurtje
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Oosterringweg 47 in Bant' door PS op 7 september 2022  
o Uit te zoeken hoe geheimhouding alsnog opgeheven of opgelegd kan 
worden  
o verslag van de uitwerking hiervan terug te rapporteren in een 
beeldvormende RND sessie voor het einde van de huidige statenperiode. 
• Een commissie in te stellen conform artikel 82 van de provinciewet, met als 
doel namens de staten deze opdracht te laten formuleren en hierover terug 
te rapporteren in de commissie RND. 
• In deze artikel 82 commissie de volgende 5 staten-/burgerleden te 
benoemen: De heer Beenen (JA21), de heer Ismaili Alaoui (GroenRood), de 
heer van Slooten (CDA), mevrouw Müller (VVD), de heer Boutkan (PVV). 
• Het onderzoeksbudget voor PS voor de dekking van de kosten van de 
landsadvocaat ter beschikking te stellen  
• Als PS zich te conformeren aan de uitspraak van de landsadvocaat in deze. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenRood (voor), CDA (voor), PVV (voor) GroenLinks (tegen), Van der Starre 

(voor), 50 PLUS (voor), VVD (voor), SGP (voor), D66 (voor)  
 

 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 14 december 2022 
Besluit Statenlid de heer Van Veluwen verzoekt n.a.v. ingekomen stuk mededeling 

Bataviastrand potentiële zwemlocatie/zone  (LIS week 48, nr. 2 #3038403) deze 
te agenderen in de Statencommissie RND/EMS. De voorzitter geeft aan dat dit 
verzoek in overleg met de Procedurecommissie zal worden bekeken. 

 
9.   Vaststellen besluitenlijsten  
a. Besluitenlijst Provinciale Staten 26 oktober 2022 Conform 
b. Besluitenlijst Provinciale Staten 9 november 2022 Conform 
c. Besluitenlijsten van de Integrale Statencommissie van 26 oktober 2022 Conform 

 
 Hamerstukken 

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

nummers: EMS2, EMS9, EMS15, EMS24, EMS29, EMS31, B19 als afgedaan 
te beschouwen en van de lijst van moties af te voeren. 

Besluit Conform 
 
b. Naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer 
Dictum 1. De jaarlijkse financiële bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer 

structureel te verhogen met € 250.000 inclusief BTW en deze per 
provincie als volgt te verdelen: 

a. Flevoland          € 45.458 
b. Noord-Holland € 67.717 
c. Utrecht              € 60.843 
d. Zuid-Holland    € 75.982 

2. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken, het besluit genomen 
onder 1. te verwerken in de begroting 2023. 

Besluit Conform 
 
c. Technische begrotingswijziging ultimo 2022 
Dictum 1. De 11e begrotingswijziging 2022 vast te stellen waarmee: 

a. de effecten van de recente circulaires uit het provinciefonds 
worden verwerkt in de begroting (voorstellen 1 tot en met 4); 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Vragenhalfuurtje
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b. het effect van de nieuwe CAO 2022-2023 in de begroting van 2022 
wordt verwerkt (voorstel 5); 

c. de actualisatie van programma’s en projecten financieel 
technisch in de begroting worden verwerkt (voorstellen 6 tot en 
met 23). 

Besluit Conform 
Stemverklaring JA21 (tegen), 50PLUS (tegen), PVV (tegen) 
 
d. Werkgroep herijking Planning & Control-cyclus / opdrachtgeverschap 

accountant 
Dictum 1. De werkgroep herijking Planning & Control-cyclus /opdrachtgeverschap 

accountant in te stellen. 
2. De Statenleden J.N. Simonse, J.J. de Haan, M.G.J.H. van Rooij, C.J. Kok en 

M.A. Minnema per 14 december 2022 als werkgroeplid van de werkgroep 
herijking Planning & Control-cyclus / opdrachtgeverschap accountant te 
benoemen. 

Besluit Conform 
Stemverklaring -- 

 
 Bespreekstukken 

a. Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting Provinciale coronamiddelen 
Dictum 1. De 9e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, 

inhoudende dat de onderuitputting van het provinciaal ‘corona 
noodfonds’ en het ‘corona maatregelen- en investeringspakket’ 
(totaalbedrag € 2.285.000) wordt onttrokken aan reserves, wordt 
opgenomen in de begroting en zal worden aangewend ten behoeve 
van een inkomensoverdracht aan gemeente Almere voor het 
afdekken van een deel van de financiële gevolgen van de COVID-19 
gerelateerde risico’s van de Floriade 2022. 

 
Amendement B 50PLUS , JA21, PVV,SP,SGP, FvD, Fractie Van den Berg – Corona ondersteuning 

voor bedrijven en instellingen waar het echt nodig is. 
Dictum te vervangen door: 

De 9e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, inhoudende 
dat de onder uitputting van het ‘corona maatregelen- en investeringspakket’ 
zijnde € 1.812.500 wordt onttrokken aan de brede bestemmingsreserve en 
wordt opgenomen in de begroting 2023. Met als doel een bijdrage te leveren 
aan de continuïteit van ondernemingen, stichtingen en/of verenigingen die 
aantoonbaar geleden hebben onder corona en die hiervoor nu nog extra 
ondersteuning nodig hebben. De overgebleven middelen na 2023 
automatisch in de algemene reserves te storten. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Aangenomen met 20 stemmen voor en 18 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), CDA (tegen), PvdA (tegen), GroenLinks (tegen) ChristenUnie 

(tegen), D66 (tegen) 
 
Amendement C - 
Ingetrokken  

VVD – Continuering Corona maatregelen- en investeringspakket in 2023 

 
Amendement D - 
Niet in stemming 
gebracht 

VVD – Continuering Corona maatregelen- en investeringspakket in 2023 
Volgorde stemming 
Het stuk is een bespreekstuk geworden op verzoek van de fractie 50PLUS, die 
ook als eerste een amendement heeft ingediend.  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Steun-Floriade-2022-vanuit-onderuitputting-provinciale-coronamiddelen
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De amendementen hebben eenzelfde onderwerp, de volgorde van stemming 
wordt bepaald door een toets op verstrekkendheid. 
Toets verstrekkendheid 
De amendementen sluiten elkaar uit. Er is geen sprake van verstrekkendheid. 
Derhalve zijn de amendementen in volgorde van indiening in stemming 
gebracht. Het amendement D is daarom niet in stemming gebracht vanwege 
tegenstrijdigheid met het aangenomen amendement B.  

 
a. Steun Floriade 2022 vanuit onderuitputting Provinciale coronamiddelen 
Gewijzigd dictum 
Statenvoorstel na 
aannemen 
amendement B 

1. De 9e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, 
inhoudende dat de onder uitputting van het ‘corona maatregelen- en 
investeringspakket’ zijnde € 1.812.500 wordt onttrokken aan de brede 
bestemmingsreserve en wordt opgenomen in de begroting 2023. Met 
als doel een bijdrage te leveren aan de continuïteit van 
ondernemingen, stichtingen en/of verenigingen die aantoonbaar 
geleden hebben onder corona en die hiervoor nu nog extra 
ondersteuning nodig hebben. De overgebleven middelen na 2023 
automatisch in de algemene reserves te storten. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 38 
Besluit Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Mevrouw 

Straatsma (GroenLinks) geeft aan dat zij tegen had willen stemmen (en per 
abuis voor heeft gestemd).  

Stemverklaringen D66 (tegen), VVD (tegen), CDA (tegen), ChristenUnie (tegen) 
 

b. Vaststellen ontwerp Flevolands sportbeleid 
Dictum 1. Het ontwerp van het Flevolandse sportbeleid “Samenwerken aan een 

sportief Flevoland” vast te stellen en ter inzage te leggen. Met hierin 
onder andere:  
A) De Flevolandse kijk op het spel en de spelers; 
B) onze speelwijze  
C) de 5 speelvelden 
D) monitoring en evaluatie  
E) de mogelijke financiering.  

Toezegging -- 
Aantal 
aanwezigen  

38  

Besluit Aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem tegen 
Stemverklaringen SGP (tegen) 
 
Amendement  A -  
 

50PLUS – Ouderen uit isolement helpen d.m.v. sporten i.c.m. preventieve 
werking van sport d.m.v. het sporten door ouderen. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 26 stemmen tegen 
Stemverklaringen ChristenUnie (tegen), VVD (tegen), CDA (tegen), JA21 (tegen), CDA (tegen), PVV 

(tegen), SP (voor), PvdA (voor), GroenLinks (tegen) 
 

11.   Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 - 
Ingetrokken  

50PLUS - Voorzitter 

Motie 2 - 
Ingetrokken  

GroenLinks, CDA, ChristenUnie – Uitspreken tegen hinder Proefbedrijf ERTMS 
op de Hanzelijn 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Steun-Floriade-2022-vanuit-onderuitputting-provinciale-coronamiddelen
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Vaststellen-Ontwerp-Flevolands-sportbeleid
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Vaststellen-Ontwerp-Flevolands-sportbeleid
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Motie 6 
 

GroenLinks, CDA, ChristenUnie – Uitspreken tegen hinder Proefbedrijf ERTMS 
op de Hanzelijn 

Dictum Verzoeken het college (dictum)  
• Het kabinet te laten weten dat het maandenlang onbereikbaar zijn van de 
plaatsen langs het traject Almere-Zwolle voor PS niet acceptabel is;  
• Samen met het kabinet alle mogelijke opties om overlast voor reizigers 
maximaal te beperken te inventariseren en deze te delen met PS;  
• Er bij het kabinet op aan te dringen dat deze maatregelen concreet, 
aantoonbaar en uitvoerbaar moeten zijn;  
• Er bij het kabinet op aan te dringen deze maatregelen met de provincie 
vooraf te bespreken. 

Toezegging Gedeputeerde De Reus zegt toe dat hij PS actief zal informeren over de 
uitvoering van de motie ‘Uitspreken tegen hinder Proefbedrijf ERTMS op de 
Hanzelijn’.  

Aantal aanwezig  38 
Ordevoorstel Voorzitter doet het voorstel om bij acclamatie de motie aan te nemen. De 

vergadering stemt in. 
Besluit Aangenomen met 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

 
12.  Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.14 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 januari 2023. 
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 14 december 2022 15:30:00, Provincie 
Flevoland 
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Afdoening-moties
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/14-december/15:30/Afdoening-moties

