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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer J.N. Simonse (vicevoorzitter) en de heer T.A. Smetsers  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer C.J. Kok, de heer E.P.E. Raap (vanaf 15:05 uur), 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 J.M. Keuter (vanaf 17:37 uur) en de heer C.A. Jansen (vanaf 
17:26). CDA: de heer R.J.H. Claessens, de heer W.H.A. Klink (vanaf 15:36 uur) en de heer J. van Slooten. 
PvdA: 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. ChristenUnie: mevrouw H. van Keulen-Nentjes, de heer L. 
Schenk 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 
(tot 20:45 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 (tot 20:53 uur). GroenRood: de heer H. Ismaili Alaoui. 
 
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 G. van Gaal (GroenLinks).  
 
Afwezig met kennisgeving 
De heer L. Verbeek (cdK), mevrouw S. de Lely (JA21) en mevrouw M. Dubois (PvdA) 
 

 Opening 
 De vicevoorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

Bij aanvang van de vergadering zijn 34 van de 40 Statenleden aanwezig. 
 

 Vaststellen agenda 
 Mededelingen  

Er is één 1 mededeling. 
 
Geheimhouding 
Dit agendapunt komt te vervallen. 
 
Vragenhalfuurtje 
De fractie PvdA heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen over het 
Flevoziekenhuis.  
 
De fractie JA21 heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over 
de woondeals van de provincie.  De VVD fractie heeft aangegeven mondelinge 
vragen te willen stellen over het corona maatregelen- en investeringspakket 
Deze vragen worden behandeld bij agendapunt 6. 
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Hamerstukken 
JA21 geeft aan dat bespreekstuk 9f Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam 
een hamerstuk kan worden. Er zijn daarmee drie hamerstukken. Er wordt geen 
stemming over de hamerstukken gevraagd. 
 
Bespreekstukken 
Er zijn zes bespreekstukken. Bij agendapunt 9g Rekenkameronderzoek 
Landbouw- en voedseltransitie wordt gewerkt met een spreektijd van 3 
minuten per fractie voor de beide termijnen gezamenlijk. 
 
Agendapunt 9g: Rekenkameronderzoek landbouw- en voedseltransitie 
Er is een nieuwe versie van het Statenvoorstel bij de stukken gevoegd. In het 
dictum van het Statenvoorstel, werd per abuis verwezen naar bijlage 4. Dit 
moet bijlage 5 zijn. In het nieuwe Statenvoorstel is dit aangepast. 
 
Moties vreemd 
De fractie PvdD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met als 
onderwerp ‘Geen herten schieten in broed- en bronsttijd’ samen met 
GroenLinks en SP. De tweede motie vreemd die zij aankondigen heeft als 
onderwerp ‘Noodhulp aan Turkije en Syrië’. Deze dienen zij samen met 
GroenRood, SP en DENK in. Provinciale Staten kunnen instemmen met 
agendering. Daarmee worden beide moties toegevoegd aan agendapunt 10. 
 
De fractie PVV kondigt twee moties vreemd aan de orde van de dag aan met 
als onderwerp ‘Gelden museale voorziening in Almere’ en  
‘Woningbouwafspraken met het rijk’, samen met 50PLUS. 
 
Na het voorlezen van de dicta en aansluitende discussie over de mate van 
urgentie wordt over het toevoegen van de eerste motie aan de agenda 
gestemd. Ordevoorstel 1 wordt met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
aangenomen. Beide moties worden daarmee toegevoegd aan agendapunt 10. 
 
De fractie CDA kondigt drie moties vreemd aan de orde van de dag aan. De 
eerste motie met als onderwerp ‘indicatoren cultuur’ dient zij samen met de 
ChristenUnie in. Na ordevoorstel 2, aangenomen met 23 stemmen voor en 13 
stemmen tegen, wordt ook deze motie toegevoegd aan agendapunt 10. 
 
De tweede motie met als onderwerp ‘ziekenhuisvoorziening Lelystad’, wordt 
na het aannemen van ordevoorstel 3, met 23 stemmen voor en 13 stemmen 
tegen, toegevoegd aan agendapunt 10. De derde motie met als onderwerp  
‘werving zorgpartners’ wordt eveneens toegevoegd aan agendapunt 10. 
De fractie GroenLinks kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan 
met als onderwerp ‘Laat Flevolanders ook in 2023 genieten van het WijLand 
Festival’. Ook deze laatste motie wordt toegevoegd aan agendapunt 10.  

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 
De Voorzitter verzoekt alle fractievoorzitters en de vertegenwoordiger namens de burgerleden 
de Flevolandse collectieve norm tegen grensoverschrijdend handelen te ondertekenen. Dit zal 
plaatsvinden  tijdens de dinerpauze. De norm is voorbesproken in het seniorenconvent. 

 
 Geheimhouding  

Er is geen geheimhouding op te leggen of te bekrachtigen.   
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vaststellen-agenda
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vaststellen-agenda
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 Vragenhalfuurtje 
Onderwerp PvdA – Flevoziekenhuis te Almere 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Fackeldey 
Toezegging -- 
  
Onderwerp JA21 - Woondeal 
Beantwoording Portefeuillehouders de heer De Reus en mevrouw Van Gaal 
Toezegging -- 
  
Motie 4 PVV, 50PLUS – Woningafspraken met het rijk 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 22 stemmen tegen en 13 voor 
Stemverklaringen  VVD (tegen), GroenLinks (tegen) 
  
Motie 9 JA21 – Memo woningbouwafspraken met het rijk 
Aantal aanwezig 35 
Besluit Verworpen met 23 tegen en 12 stemmen voor 
Stemverklaringen  VVD Tegen, GroenLinks tegen 
  
Onderwerp VVD – Corona maatregelen- en investeringspakket 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer Appelman 
Toezegging Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de provincie in de communicatie op de 

website aandacht zal schenken aan de vraag wanneer de nieuwe 
subsidieregeling voor MKB en instellingen (zoals in aangenomen 
amendement B (PS 14 december 2022) van 50PLUS, JA21, PVV, SP, SGP, FvD, 
Fractie van den Berg is verwoord) open zal worden gesteld. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 22 februari 2023 

Besluit Conform 
 

7.   Vaststellen besluitenlijsten  
a. Besluitenlijst Integrale beeldvormende sessie Conform 
b. Besluitenlijst Provinciale Staten 25 januari 2023 Conform 

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

nummers: RND5, RND7, RND8, RND9, RND15b, RND16, RND20, RND21, 
RND22, RND23, RND26, RND28, RND30, RND31, RND33, RND34, RND41, 
I18, I19, EMS23, EMS30 en EMS34, als afgedaan te beschouwen en van 
de lijst van moties af te voeren. 

Besluit Conform 
  
b. 1e begrotingswijziging 2023 Randstedelijke Rekenkamer  
Dictum 1. Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging 2023 van 

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

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

bijgevoegde brief over het onder 2 genoemde besluit te informeren. 
Besluit Conform 
  
c.. Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam  
Dictum 1. Kennis te nemen van de Termijnagenda, concept 28 november 2022; 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vragenhalfuurtje
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Vragenhalfuurtje
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2. Geen wensen en opvattingen ten aanzien van de Termijnagenda 
kenbaar te maken; 

Besluit Conform 
 

9. Bespreekstukken 
a. Strategische Agenda Flevoland  
Dictum 1. Strategische Agenda Flevoland -deel I -  "Over de Brug Komen" vast 

te stellen als gezamenlijk rijk-regio perspectief voor Flevoland. 
2. Strategische Agenda Flevoland - deel II – Uitvoeringsagenda vast te 

stellen als zijnde een eerste uitwerking van het perspectief en 
daarmee als start voor langjarige rijk-regio samenwerking. 

3. De hoofdlijnen van de governance. zoals beschreven in de bijlage 
Hoofdlijnen voor governance Rijk-Regio te ondersteunen 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
Stemverklaringen JA21 (tegen) 
 
Amendement A JA21 – Borgen democratische legitimiteit in de Strategische Agenda 
Aantal aanwezig  35 
Besluit Verworpen met 23 stemmen tegen en 12 stemmen voor 
Stemverklaringen CDA (tegen), PvdA (tegen), ChristenUnie (tegen), PVV (voor), Fractie van der 

Starre (voor) 
Toezeggingen -- 
 
Motie 10 ChristenUnie, SGP, JA21, PVV, VVD, CDA – N50 
Dictum Verzoeken het college: De actieve lobby van de provincie Overijssel naar het 

rijk voor een veilige N50 met voldoende doorstroming te ondersteunen. 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen D66 (voor), PvdA (voor), GroenLinks (voor), Fractie van der Starre (voor) 
 
Motie 11 ChristenUnie, SGP, JA21, PVV – Veehouderij hoort er ook bij! 
Dictum Verzoeken het college: Op bladzijde 11 van het document ‘Over de brug 

komen’ het rijtje akkerbouw, tuinbouw , bosbouw en visserij aan te vullen 
met de bedrijfstak ‘veehouderij’.  

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
Stemverklaringen D66 (voor), PvdA (voor), GroenLinks (voor), Fractie Van der Starre (voor) 

 
b. Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 
Dictum 1. De Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks 

vast te stellen, opgebouwd uit: 
A. Een overzicht van bestaande en in voorbereiding zijnde 

(beleids)documenten die richtinggevend zijn voor actualisatie 
van de Omgevingsvisie 

B. Inhoudelijke- en proceskaders zoals benoemd in de Startnotitie 
Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 13 
juli 2022) 

C. Richtinggevende uitspraken die zijn meegegeven door 
Provinciale Staten waarbij de volgende thema’s (opgaven) in de 
geactualiseerde visie in ieder geval een plek moeten krijgen: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Strategische-Agenda-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Strategische-Agenda-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Strategische-Agenda-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Strategische-Agenda-Flevoland
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1. Bouwen van een samenleving 
2. Woningbouw 
3. Landbouw 
4. Landelijk gebied 
5. Economie/ werkgelegenheid 
6. Natuur/ water/biodiversiteit en milieu 
7. Klimaat, energietransitie en circulaire economie 
8. Ruimtelijke kwaliteit 

 2.     De Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks mee    
        te geven aan de nieuwe Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten  
        als bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie  
        FlevolandStraks. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen 
Stemverklaringen  
  
Amendement B JA21 – De nieuwe Staten in positie brengen van het Omgevingsprogramma 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 27 stemmen tegen en 9 stemmen voor 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen), PvdA (tegen) 
Toezeggingen -- 
  
Amendement  D PvdD – Het polderlandschap wordt biodivers 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (voor), PvdA (tegen), D66 (tegen) 
Toezeggingen -- 
  
Amendement C PvdD – Lokale en korte ketens zijn niet internationaal 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 29 stemmen tegen en 7 stemmen voor 
Stemverklaringen PvdA (tegen), D66 (tegen) 
Toezeggingen -- 
c. Energieweerbaarheid vergroten: beschikbaar stellen financiële middelen voor 

het vergroten van de energieweerbaarheid van inwoners van Flevoland 
Dictum 1.Op basis van TNO onderzoek en Peilen en Toetsen in de commissie EMS op 

30 november 2022 in te zetten op: 
a. Deelname van de provincie aan het landelijke 

onderzoeksprogramma van TNO en hiervoor in 2023 een bedrag 
beschikbaar te stellen van € 100.000 ten laste van het oormerk 
R009116 Energieweerbaarheid in de Brede Bestemmingsreserve;  

b. Procesondersteuning bij het opstarten van een lokale FIXbrigade 
in de Flevolandse gemeenten in samenwerking met FIXbrigade 
Nederland en hiervoor in 2023/2024 een bedrag beschikbaar te 
stellen van € 400.000 ten laste van het oormerk R009116 
Energieweerbaarheid in de Brede Bestemmingsreserve; 

2.De 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 
Ordevoorstel 4 De fractie van de VVD verzoekt motie 14 in stemming te brengen na het 

Statenvoorstel. Het ordevoorstel wordt bij meerderheid aangenomen.  
 
Amendement E GroenLinks, D66, PvdA – Flevolanders nu niet in de kou laten staan 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Verworpen met 24 stemmen tegen en 14 stemmen voor 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Contourenschets-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Contourenschets-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Contourenschets-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Contourenschets-Actualisatie-Omgevingsvisie-FlevolandStraks
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Energieweerbaarheid-vergroten-beschikbaar-stellen-financiele-middelen-voor-het-vergroten-van-de-energieweerbaarheid-van-inwoners-van-Flevoland
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Stemverklaringen ChristenUnie (voor), 50PLUS (tegen) 
Toezeggingen -- 
 
Amendement F 50PLUS – Sterke schouders moeten meedragen aan de zware lasten 
Aantal aanwezig  38 
Besluit De stemmen staken met 19 stemmen tegen en 19 stemmen voor. De 

stemming over het amendement, Statenvoorstel en de motie worden 
doorgeschoven naar een nader te bepalen moment. De precieze invulling 
hiervan komt bij de fractievoorzitters terug. 

Stemverklaringen GroenLinks (tegen), ChristenUnie (tegen) 
Toezeggingen -- 
 
Motie 12 SP, 50PLUS, PvdD  – Flevo Energie 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Verworpen met 27 stemmen tegen en 11 stemmen voor 
Stemverklaringen ChristenUnie (tegen), PvdA (voor), GroenLinks (voor en tegen) 
Toezeggingen -- 
 
Motie 13 Groen Links, GroenRood, PvdD – Flevolander straks niet in de kou  
Aantal aanwezig  37 
Besluit Verworpen met 22 stemmen tegen en 16 stemmen voor 
Stemverklaringen 50PLUS (tegen), ChristenUnie (voor) 
Toezeggingen -- 
 
Motie 15 PvdD – Geen subsidies voor fossiele bedrijven van Flevoland  
Aantal aanwezig  37 
Besluit Verworpen met 34 stemmen tegen en 4 stemmen voor 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen) 
Toezeggingen -- 
 
Stemming Statenvoorstel 
Toezegging Gedeputeerde Fackeldey zegt toe vanaf over een jaar een halfjaarlijkse 

voortgangsrapportage te doen aan Provinciale Staten over de Fix brigades. 
Aantal aanwezig  38 
Besluit Aangehouden 
Stemverklaringen CDA (voor), GroenLinks (voor), VVD (tegen), JA21 (tegen), FvD (tegen) 
 
Motie 14 - 
Aangehouden 
 

VVD, PvdD – Geen woorden maar daden  
Deze motie is conform het aangenomen ordevoorstel geagendeerd na de 
stemming over het Statenvoorstel. Nu de stemming over het Statenvoorstel 
is aangehouden, is deze motie ook aangehouden. 

Aantal aanwezig  37 
Besluit Niet in stemming gebracht 
Stemverklaringen PvdA (voor), CDA (tegen), PVV (voor), JA21 (voor), ChristenUnie (tegen), PvdD 

(voor) 
Toezeggingen -- 
  
d. Ontwerp Economisch Beleid 
Dictum 1. Het Ontwerp Economisch beleid bestaande uit de ontwerp 

Economische Visie ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’ en 
ontwerp Economisch Programma 2023 – 2028 vast te stellen en vrij 
te geven voor inspraak. 

Toezegging -- 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Energieweerbaarheid-vergroten-beschikbaar-stellen-financiele-middelen-voor-het-vergroten-van-de-energieweerbaarheid-van-inwoners-van-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Energieweerbaarheid-vergroten-beschikbaar-stellen-financiele-middelen-voor-het-vergroten-van-de-energieweerbaarheid-van-inwoners-van-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Energieweerbaarheid-vergroten-beschikbaar-stellen-financiele-middelen-voor-het-vergroten-van-de-energieweerbaarheid-van-inwoners-van-Flevoland
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Energieweerbaarheid-vergroten-beschikbaar-stellen-financiele-middelen-voor-het-vergroten-van-de-energieweerbaarheid-van-inwoners-van-Flevoland
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Amendement G - 
Ingetrokken 

GroenLinks, ChristenUnie – Ontwerp economische visie  
 

 
Amendement H GroenLinks, ChristenUnie – Ontwerp economische visie 
Gewijzigd dictum 1. Het Ontwerp Economisch beleid bestaande uit de ontwerp Economische 

Visie ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’ en ontwerp Economisch 
Programma 2023 – 2028 vast te stellen en vrij te geven voor inspraak waarbij 
de woorden “Het aandeel van mensen met een migratieachtergrond stijgt. 
Het is alleen niet direct een oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt 
en betekent extra druk op de sociale voorzieningen, krapte op de 
huizenmarkt, zorg en onderwijs” in de Visie zijn vervangen door “Het aandeel 
van mensen met een migratieachtergrond stijgt. Het is alleen niet direct een 
oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt”. 

Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 25 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), PvdD (voor) 
  
Statenvoorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendement 

1. Het Ontwerp Economisch beleid bestaande uit de ontwerp Economische 
Visie ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’ en ontwerp 
Economisch Programma 2023 – 2028 vast te stellen en vrij te geven voor 
inspraak waarbij de woorden “Het aandeel van mensen met een 
migratieachtergrond stijgt. Het is alleen niet direct een oplossing voor de 
tekorten op de arbeidsmarkt en betekent extra druk op de sociale 
voorzieningen, krapte op de huizenmarkt, zorg en onderwijs” in de Visie 
zijn vervangen door “Het aandeel van mensen met een 
migratieachtergrond stijgt. Het is alleen niet direct een oplossing voor de 
tekorten op de arbeidsmarkt”. 

Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 24 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), ChristenUnie (voor) , PVV (tegen), JA21 (tegen) 
e. Uitgangspunten Participatie  
Dictum 1. Kennis te nemen van: het document ‘Waarde(n)vol verbinden’  

2. De uitgangspunten participatie vast te stellen voor de verdere 
uitwerking van het participatiebeleid: 
a. Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale 

Staten, Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie 
steeds gericht zijn op verbinding met mensen in de 
samenleving. 

b. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, 
door processen te (helpen) organiseren waarin samen wordt 
opgetrokken om van initiatief tot resultaat te komen. 

c. In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan 
op de verschillende wensen die mensen hebben ten aanzien 
van wijze, onderwerp en intensiteit van meedoen. 

d. De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert 
daarvan.  

Toezegging -- 
 
Amendement I ChristenUnie, VVD , PvdA – waardevol verbinden 
Dictum  Toevoegen 2e : De provincie is vanaf de start van een participatietraject 

duidelijk over de speelruimte, rollen en besluitvorming. 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Ontwerp-Economisch-beleid
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Ontwerp-Economisch-beleid
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Uitgangspunten-Participatie-1
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Statenvoorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendement  

1. Kennis te nemen van: het document ‘Waarde(n)vol verbinden’  
2. De uitgangspunten participatie vast te stellen voor de verdere uitwerking 
van het participatiebeleid: 
a. Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, 
Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie steeds gericht zijn 
op verbinding met mensen in de samenleving. 
b. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door 
processen te (helpen) organiseren waarin samen wordt opgetrokken om van 
initiatief tot resultaat te komen. 
c. In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de 
verschillende wensen die mensen hebben ten aanzien van wijze, onderwerp 
en intensiteit van meedoen. 
d. De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daarvan. 
e.  De provincie is vanaf de start van een participatietraject duidelijk over de 
speelruimte, rollen en besluitvorming. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 
f. Rekenkameronderzoek Landbouw- en voedseltransitie  
Dictum 1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek “Landbouw- en 

voedseltransitie”; 
2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten 

op het onderzoek (zie bijlage 5); 
3. De negen aanbevelingen vast te stellen en Gedeputeerde Staten op te 

dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen: 
a. Werk de ambities, doelen en definities voor de landbouw- en 

voedseltransitie verder uit. Concretiseer provinciale doelen en 
definieer belangrijke begrippen. Werk de provinciale rol(len) op het 
gebied van landbouw- en voedseltransitie uit en koppel deze aan de 
ambities, doelen en activiteiten; 

b. Zorg ervoor dat de doelen overzichtelijk zijn weergegeven in 
verschillende beleidsdocumenten, zowel in uitvoeringsprogramma’s 
als de Begroting en Jaarstukken; 

c. Maak inzichtelijk hoe het landbouwbeleid samenhangt met 
aangrenzend beleid en wat deze samenhang betekent. Hierbij gaat 
het zowel om beleid van andere overheden (bijvoorbeeld het 
Klimaatakkoord en de Europese Greendeal) als om eigen provinciaal 
beleid (bijvoorbeeld het Economisch Programma); 

d. Maak beter inzichtelijk welke middelen worden besteed aan het 
landbouwbeleid en de verschillende activiteiten en proeftuinen, en 
voor welke landbouwactiviteiten de Europese middelen voor 
plattelandsontwikkeling worden ingezet; 

e. Integreer de verschillende activiteitenoverzichten en ontwikkel een 
bij transitie passende monitoring- en evaluatiesystematiek, waarbij 
gevolgd kan worden in hoeverre  

1) activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd worden,  
2) wat de bijdrage van de uitgevoerde activiteiten is aan de 
provinciale doelen, en  
3) hoe de landbouw- en voedseltransitie zich ontwikkelt; 

f. Zorg voor voldoende kennis, capaciteit en middelen passend bij de 
gestelde doelen voor landbouwtransitie. Stem de inzet van POP-
subsidies af op de doelen van het eigen landbouwbeleid; 

g. Pak de transitie-opgaven in samenhang op en maak in het belang 
van de landbouw en andere sectoren inzichtelijk welke keuzes de 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Uitgangspunten-Participatie-1
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provincie heeft als het gaat om de functies van gebieden, bespreek 
de opties met PS en maak vervolgens keuzes. Communiceer op 
transparante wijze over de gemaakte keuzes; 

h. Inventariseer welke regelgeving de landbouw- en voedseltransitie in 
de weg zit en overweeg vervolgens om de regelgeving aan te passen 
indien het om provinciale regels gaat. Indien het niet om provinciale 
regelgeving gaat overweeg dan om in gesprek te gaan met de 
betreffende medeoverheid. Deel de uitkomst van de overwegingen 
met PS; 

i. Geef aan wat je als provincie nodig hebt van andere partijen zoals 
het Rijk en ketenpartners. 

4. De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het statenvoorstel 
over de Jaarstukken ter kennisname aan te bieden. 

Toezeggingen Gedeputeerde Appelman zegt toe dat het resultaat van de uitwerking van de 
motie van VVD en D66 binnen drie weken Provinciale Staten bereikt en de 
uitleg zal worden gecommuniceerd. 

Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 36 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (voor) 
 
Amendement J PvdD– Vaker informeren Landbouw- en voedseltransitie 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen), D66 (tegen), VVD (tegen), GroenLinks (tegen) 

 
10.   Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 PvdD, GroenLinks, SP – Geen herten afschieten in broed- en bronsttijd 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 24 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (tegen), 50 PLUS (voor), JA21 (tegen), VVD (tegen) 
 
Motie 2 - 
Ingetrokken 

PvdD, SP, Groen Rood- Noodhulp voor Turkije en Syrië  

 
Motie 3 - 
Ingetrokken 

PVV, Gelden Museale Voorziening in Almere 

 
Motie 5 CDA , ChristenUnie- Indicatoren cultuur 
Dictum Dragen het college op: 

- Op zoek te gaan naar passende indicatoren waarmee vaker en beter 
aan de Staten kan worden gerapporteerd en die aansluiten bij zowel 
de P en C cyclus als het nieuwe cultuurbeleid; 

- De discussie in de Staten hiervoor voor te bereiden. 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 1 stem tegen 
Stemverklaringen PVV (voor), 50PLUS (tegen), VVD (voor), PvdD (voor), GroenRood (voor) 
 
Motie 6  - 
Ingetrokken 

CDA – Ziekenhuisvoorziening (regio) Lelystad  

  
Motie 7 CDA – Werving zorgpartners 
Dictum Verzoeken het college:  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Rekenkameronderzoek-Landbouw-en-voedseltransitie
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Motie-s-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag
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-Zorgpartners te ondersteunen bij de werving van nieuwe huisartsen en 
verpleegkundigen, bijvoorbeeld door extra te investeren in 
opleidingsplaatsen en in om- en bijscholingsmogelijkheden; 

Aantal aanwezig  36 
Besluit Aangenomen met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen) 
 
Motie  8 GroenLinks – Laat Flevolanders ook in 2023 genieten van het Wijland festival 
Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe n.a.v. de gestelde technische vraag dat de 

Provinciale Staten een overzicht ontvangen van de verstrekte subsidies o.a. 
voor culturele activiteiten na de laatst ontvangen rapportage van 2017/2018. 

Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
Stemverklaringen VVD (tegen), JA21 (tegen), PVV (tegen), 50PLUS (tegen), PvdD (tegen) 
 
Amendement K -
Ingediend op 
motie 16 

PvdA – Noodhulp 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Met 12 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen 
Stemverklaringen SGP (tegen), JA21 (tegen), CDA (voor), VVD (tegen) 
 
Motie 16 PvdA, GroenRood, SP, DENK – Noodhulp voor Turkije en Syrië 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  36 
Besluit Verworpen met 8 stemmen voor en 28 stemmen tegen  
Stemverklaringen SGP (tegen), JA21 (tegen), FvD (tegen), CDA (tegen), VVD (tegen) 

 
11.   Sluiting 
De voorzitter vraagt een applaus voor de plaatsvervangend voorzitter de heer Simonse die sinds 
april 2010 lid is van deze Provinciale Staten en voor wie het de laatste Statenvergadering is.  
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 00.08 uur. 

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 28 maart 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 22 februari 2023 14:00:00, Provincie Flevoland 
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