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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 oktober 2020

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.45 uur.

PROVINCIALE STATEN

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van oud Statenlid de heer Leber, op 8 
oktober jl.

Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.H.W. van den Berg en van de 
heer W.F. Mulckhuijse.

De presentie van de deelnemers wordt bepaald doordat de namen van de 
Statenleden in alfabetische volgorde worden opgelezen en de presentie in beeld 
en woord wordt bevestigd door de deelnemers. Dit t.b.v. de rechtsgeldigheid van 
deze digitale vergadering. Volgens deze presentieronde zijn van de 40 statenleden 
38 statenleden aanwezig.

Sinds 6 oktober 2020 is bekend geworden dat onze Staten uit 40 leden blijft 
bestaan.

Aanwezig:
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
statengriffier: Mevrouw A. Kost
Forum voor Democratie: de heer J.H.N. Beenen, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de 
heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn (vanaf 15.55 uur) en de heer J.P. Thomassen. WD: 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. PW: de heer W. Boutkan, de heer 
J.M, Keuter, mevrouw I.B. Joosse en de heer C.J. Kok. GroenLinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de 
heer S.M. de Reus, mevrouw C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: mevrouw H.R. 
Bogaards-Simonse, mevrouw C.J. Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, 
mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. Christenunie: de heer Z.J.B. Heng, mevrouw H. van 
Keulen-Nentjes en de heer L. Schenk. SP: mevrouw M. Müller. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij 
en de heer P.A. van der Starre. D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T. Smetsers. PvdD: de heer 
J. Luijendijk en mevrouw L. Vestering. SGP: de heer J.N, Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe (tot 
20.03 uur en vanaf 20.40 uur).

co 
CD 

CQ

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 (CU), de heer 
J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (WD) en mevrouw C.W. Smelik (GroenLinks).
Afwezig met kennisgeving
de heer C.H.W. van den Berg (GO), de heer W.F. Mulckhuijse (SP)
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PROVINCIALE STATEN
Bladnummer
2
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Moties vreemd
Er worden 5 moties vreemd aangekondigd
Motie 1 Groenlinks, PvdA, Christenunie, 5OPLUS: Toegankelijkheid coronatesten 
Motie 2 Forum voor Democratie: Benoeming nieuwe burgemeester
Noordoostpolder
Motie 3 Forum voor Democratie: Artikel 1 en Artikel 7 van de grondwet 
Motie 4 WD, SGP, CDA: Oplossen PAS meldingen
Motie 5 PvdD: Dieren moet je beschermen niet doden

Opheffen geheimhouding
Bij agendapunt 4 wordt het Statenvoorstel behandeld waarin wordt voorgesteld 
een deel van de geheimhouding op het dossier Keolis op te heffen. Deze 
werkwijze loopt vooruit op de verbetering van de procedure Geheimhouding, De 
gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding gaat alleen op als deze ook in de 
andere provincies plaatsvindt. Schriftelijke besluitvorming faciliteert een heldere 
afstemming tussen de provincies.

Vragenhalfuurtje
De fracties van Groenlinks (huisvesting Statushouders Lelystad) en de PW 
(Oostvaarderplassen) hebben aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen. 
Deze vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6.

Benoemingen
Voorgesteld wordt om de benoeming van de heer de Kruif en mevrouw Goudriaan 
bij agendapunt 5 bij acclamatie te doen. Mevrouw de lely wil graag het woord bij 
de benoemingen.

2. Vaststellen agenda________________________________________________________
Mededelingen
Bij de mededelingen wordt tweemaal een voorstel tot bekrachtigen 
geheimhouding gedaan (mededeling ‘Keolis’ en mededeling ‘Bemesten’)

Besluit 
ordevoorstel 
Aanwezig: 38 
Besluit 
ordevoorstel 
Aanwezig: 38 
Besluit 
ordevoorstel 
Aanwezig: 38 
Besluit Agenda 
Stemverklaring

Kamerstukken
Bij agendapunt 9e is de herbenoeming van de directeur van de RRK, mevrouw 
Hoenderdos geagendeerd. Voorgesteld wordt om de benoeming bij acclamatie te 
doen.

Ordevoorstel 1 ‘Motie Vreemd 3 (Forum voor Democratie): Artikel 1 en artikel 7 
van de grondwet toevoegen aan de agenda’ is verworpen met 13 stemmen en 25 
tegen._____________________________________________________________
Ordevoorstel 2 ‘Motie Vreemd 2 (Forum voor Democratie) Benoeming nieuwe 
burgemeester Noordoostpolder' toevoegen aan de agenda is verworpen 
met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen.______________________________
Ordevoorstel 3 ‘Motie Vreemd 1 (Groenlinks, PvdA, CDA, Christenunie, 5OPLUS): 
Toegankelijkheid coronatesten’ toevoegen aan de agenda is aangenomen met 27 
stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Vastgesteld met inachtneming van bovenstaande___________________________
PvdA, Forum van Democratie, Christenunie, CDA, PW
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a.

Besluit

Stemverklaring

Besluit

Aangenomen met algehele instemming. Hierop leggen de heer de Kruif- de eed en 
mevrouw Goudriaan de belofte af.

Agendapunt 9® “Herbenoeming lid/directeur van de Randstedelijke 
Rekenkamerstatenvoorstel” wordt met algehele stemmen aangenomen. Mevrouw 
Hoenderdos legt aansluitend de belofte af.

L- 
k

Btódnummer

3

o 
oo

Advies 
commissie 
geloofsbrieven 
Besluit

7. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 21 oktober 2020__________________________
Conform, waarbij ten aanzien van nummer 41 een kennelijke verschrijving heeft 
plaatsgevonden, die wordt aangepast: de vragen zijn van het CDA en niet van de 
Christenunie.

De fractie Groenlinks stelt vragen over Huisvesting Statushouders Lelystad 
Portefeuillehouder De Reus 

Besluit
Toezegging

1. De geheimhouding op de intrekkingsbeschikking Keolis van 4 augustus
2020 gedeeltelijk op te heffen onder de opschortende voorwaarde dat 
Gelderland en Overijssel hiertoe ook besluiten.

2. De geheimhouding op de intrekkingsbeschikking aan Keolis d.d. 4 augustus 
2020 op te heffen, voor zover het betreft de passages die in de openbare

______ versie niet zijn weggelakt._______________________________________
Conform met algehele instemming.______________________________________
De voorzitter zal het agenderingsverzoek van Forum voor Democratie over Keolis 
naar de Procedurecommissie doorgeleiden.

1. De heer F.N.J. de Kruif te benoemen tot burgerlid van 50PLUS;
2. Mevrouw J.J. Goudriaan vanaf 21 oktober 2020 te benoemen tot derde

______ plaatsvervangend griffier.______________________________________
De commissie geloofsbrieven adviseert Provinciale Staten om de heer de Kruif te 
benoemen als burgerlid.

De fractie PW stelt vragen over de Oostvaardersplassen 
Portefeuillehouder Rijsberman

co 
o.

5. Benoemingen 
Ontwerpbesluit 
voordracht

8. Vaststellen besluitenlijst van 2 en 9 september 2020 
Besluit I Conform

4. Geheimhouding
Dictum

PROVINCIALE STATEN
L

6. Vragenhalfuurtje
Onderwerp
Beantwoording 
Toezegging

Onderwerp
Beantwoording 
Toezegging

Besluit 
b.

3. Mededelingen__________________________________________________________________
Gedeputeerde de Reus motiveert de noodzaak tot bekrachtigen van de 
geheimhouding op de mededeling met betrekking tot de openbare versie 
‘intrekkingsbesluit Keolis,’ welke op de LIS van week 41 heeft gestaan. Meer 
inhoudelijk komt e.e.a. aan de orde bij agendapunt 4._____________________
Geheimhouding is bekrachtigd (zie ook agendapunt 4)______________________
Gedeputeerde Hofstra motiveert de noodzaak tot bekrachtigen van de
geheimhouding op de mededeling 'Bemesten’, welke op 15 oktober ter inzage is 
gelegd voor uw Staten. De geheimhoudingsgrond is gebaseerd op artikel 10 lid 2 
sub b van de Wet openbaarheid bestuur. De duur is maximaal twee jaar.______
Geheimhouding is bekrachtigd.
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2.

Besluit

PÏÖ7 ]Bespreekstukken - Geen

PROVINCIALE STATEN

<U 
OQ

____
Dictum

____
Dictum

Bladnummer
4

Besluit______
Stemverklaring

Besluit______
Stemverklaring

Communicatie Provinciale Staten____________________________________
1. De Statengriffie op te dragen uitvoering te geven aan het 

communicatieplan van Provinciale Staten;
2. Voor de uitvoering van het Communicatieplan de begrotingspost

Communicatie structureel met € 20.000 te verhogen ten laste van het 
Onderzoeksbudget en deze mutatie te verwerken in de
Programmabegroting 2021 en de daarin opgenomen meerjarenraming 

______ (product 7.2.1 Provinciale Staten)._____________________________
Conform_________________________________________________________
Forum voor Democratie (voor)

Besluit______
Stemverklaring

Besluit______
Stemverklaring

Herbenoeming lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer___________
1. Mevrouw dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA met ingang van 1 

november 2020 her te benoemen tot (enig) lid 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.____________________  
Conform

Een structureel educatieprogramma over Democratie gericht op jongeren______
1. Een structureel educatieprogramma in te voeren over democratie voor de 

Flevolandse samenleving gericht op jongeren;
2. Het voor de uitvoering benodigde structurele budget ter hoogte van

€ 10.000 te dekken ten laste van de begrotingspost Onvoorziene uitgaven 
en te verwerken in de Programmabegroting 2021 en de daarin opgenomen 
meerjarenraming (product 7.2.1 Provinciale Staten, budget

______ Educatieprogramma als onderdeel van de begrotingspost Communicatie).
Conform____________________________________________________________
D66 (voor). Denk (voor)

Startnotitie bossenstrategie provincie Flevoland___________________________
1. De inhoudelijke uitgangspunten zoals geschetst in de startnotitie vast te 

stellen. Op basis van deze kaders zal de bossenstrategie verder 
uitgewerkt worden.
In te stemmen met de planning die in de startnotitie is weergegeven. 

Conform___________________________________________________________
VVD, PvdD, Groenlinks, Forum voor Democratie (voor)

9. H am erst u k ken___________________________________________________________________
Wensen en opvattingen MRA werkplan en begroting 2021____________________

1. De volgende wensen en opvattingen kenbaar te maken aan de regiegroep:
a. Kennis te nemen van de MRA begroting en het werkplan 2021.
b. Blijvend tijdig en aan de voorkant te worden betrokken bij de 

voorbereiding werkprogramma’s.
c. Op de hoogte te blijven van de wijze waarop het programma

wordt uitgevoerd.
2. In te stemmen met de begeleidende brief aan de regiegroep.__________

Conform____________________________________________________________
Forum voor Democratie (voor), PW (tegen), PvdD (tegen)

c.____
Dictum

e.___
Dictum

o.___
Dictum
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.. Verbeek

PROVINCIALE STATEN

ïng vanProvinciale Staten van 11 november 2020 
/ Voorzitter,

Bladnummer
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Motie 4 
Dictum
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Aantal aanwezig
Besluit________
Stemverklaring

Motie 5_______
Aantal aanwezig
Besluit_______
Stemverklaring

Aantal aanwezig
Besluit________
Stemverklaring

Motie 5 - PvdD - Dieren met je beschermen, niet doden.
38___________________________________________
Verworpen, met 7 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 
CDA (tegen), PVV (voor)

Vastgestóld in de ven 
Statenariffier,

Motie (s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 -> 6

Motie 4 - WD, SGP, CDA - Oplossen PAS meldingen________________________
Verzoeken het college de minister van LNV aan haar toezegging uit 2019, gericht 
op het legaliseren van alle PAS- meldingen vanuit een landelijke stikstofbank, te 
houden door;
- dit rechtstreeks bij de minister te bespreken;
- dit vanuit IPO-verband (met de andere 11 provincies) bij de minister te
agenderen en concrete afspraken te maken over afhandeling problematiek 
legaliseren PAS-meldingen en gaan over tot de orde van de dag.______________
37________________________________________________________________
Aangenomen, met 20 stemmen voor en 17 stemmen tegen.____________________
Groenlinks (tegen), SGP (voor), PW (voor). Forum voor Democratie (voor)

/yy vv-

Sluiting________________________________________
I De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

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:
https://stateninformatie.flevoland.nI/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/21-oktober/15:30

Motie 1 (INGETROKKEN)
Motie 6 - Groenlinks, PvdA, Christenunie, 50PLUS - toegankelijkheid coronatesten
38_________________________________________________________________
Verworpen, met 17 stemmen voor en 21 stemmen tegen.______________________
PvdA, PvdD, DENK, 50PIUS (voor)
D66, PW, Forum voor Democratie (tegen)

///
y^KOSt
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Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Toegankelijkheid coronatesten

7Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21-10-2020

Constaterende dat:

Overwegende dat:

en gaan ovei^ot de orde van de dag.

NaaijZinitiatiefnemer: Bas de Reus (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:

i • ■■_______
ik

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

2é^|8t-<g

Niet iedereen in de gelegenheid is or^met een auto bij een teststraat te komen;
De wachttijd voor deze groep hier^or langer dan gemiddeld is;
Er bovendien een groep mensen is/aie op geen enkele manier bij een teststraat kan komen;
Het onwenselijk is dat er inwoners zijn die onnodig lang in quarantaine moeten zitten;
Dit gevolgen kan hebben voor Ket werk, maar ook voor de mentale staat van deze inwoners;
Iedere Flevolander een gelijl^aardige kans op goede zorg verdient;
Er creatieve manieren zijn/m ook deze groep snel te laten testen, waaronder een mobiele testfaciliteit;

Het aantal coronatesten de laatste weken fors oploopty
Verwacht wordt dat tests voor langere tijd nog nodig gaan zijn;
Er voor mensen zonder auto minder testlocaties besonikbaar zijn;
Testlocaties niet voor iedereen op fiets- of loopaf^nd liggen;
Mensen met klachten geen gebruik mogen makeiwan het Openbaar Vervoer;
De Regiotaxi niet of niet voldoende ingezet kan4/orden;
Inwoners zonder testmogelijkheid hierdoor or/odig lang in quarantaine moeten blijven;

Verzoeken het college; /
Zich tot het uiterst/ in te spannen om te zorgen dat testlocaties voor iedere Flevolander bereikbaar 
zijn; /
Hierbij in over^ te treden met (in elk geval) de Flevolandse gemeenten en de GGD; 
Provinciale S^en op korte termijn over de uitkomsten hiervan te informeren.

Motie nr.: 1 
(In te vullen door de griffier)

PROVINCIALJ^STATEtl
bi



De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENINGNAAM ONDERTEKENAAR

A

AUfTiJ vOkM or MlfMIlB

Bas de Reus

Partij van de Arbeid Willem de Jager

Christenunie Henriette van Keulen

Paul van der Starre

SGP

Stemverhouding Tegen

7

GO

IDe motie is: Aangenomen Verworpen

x

D66
flovoland

KW

GROEN
LINKS

Forum voor
Democratie

Partij voor 
de Dieren

'ring van Provinciale Staten van ^oktober 2020 
Voorzitter, / 
L. Verbeek/ -„^<***'**'^

FvD
WD
PW

DENK
Totaal /

PLUS

7
Aldi^besloten inyde openbare
St^ngriffier, / 1
j^ost /

SP____
50PLUS
D66 
PvdD 
SGP

SP.

/
/ Voor

Groenlinks 
CDA
PvdA
Christenunie

CO Daadkracht

___ PARTIJ

©



Provincie Flevoland

/

Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale State an Flevoland

Motie nr.: 2
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Benoeming nieuwe burgemeester Noordoostpolder

Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

□ Verzoeken het coüege / □ Dragen het college op / X Spreken uit

en gaan/ver tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALE-STATEN

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Dat de Provinciale Staten middels de CdK aangeven dat de profielschets van de nieuwe 
burgemeester van de Noordoostpolder in het kader van de krachtige samenleving en 
bestuurlijke vernieuwing, een aantoonbaar maximale weergave is van de resultaten van de 
enquête die onder de inwoners van de Noordoostpolder is gehouden.

Op 10 december 2018 Harald Bourpan geïnstalleerd werd als burgemeester uit een lijst van 21 
kandidaten. /
Harald Bouman reeds na 8 maartden ontslag nam in October 2019
De CdK als formele opdracht Weeft om o.a. de kwaliteit van het openbaar bestuur te bewaken 
De huidige waarnemend bur/emeester Jan Westmaas (CDA) van de CdK als opdracht heeft 
meegekregen om de verhmding tussen college, raad, ambtelijke organisatie en de positie van 
de burgemeester te ondefzoeken voordat een profielschets wordt gemaakt
Inwoners van de gemekte Noordoostpolder tot 27 October in een enquête aan kunnen geven 
wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn en met de uitkomsten van de enquête de 
gemeenteraad een profielschets opstelt
Het de bedoeling i/dat de nieuwe burgemeester in de loop van 2021 wordt benoemd.

Constaterende dat:

Overwegende dat: /
• Forum voor Democratie een voorstander is van een gekozen burgemeester maar dat dit op dit 

moment pn^edureel gezien nog niet mogelijk is
De inwon^ van de gemeente NOP kunnen aangeven wat voor persoon de nieuwe 
burgeme/ster moet zijn



De motte wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENINGPARTIJ

/

MRlirAX » (■(

Partij van de Arbeid

Christenunie

SGP

TegenVoorStemverhouding

7
Dentótie is: Aangenomen

D66
|]»;volrtr,<j

co

Forum voor 
Democratie

GROEN
LINKS

Partij voor 
de Dieren

Aldv« besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020 
S^engriffier, Voorzitter,

'A. Kost L. Verbeek

/
/

/
/
/

7

PLUS

SP.

7

7

/ 
/

/

7=

FvD_______
WD_______
PW_______
Groenlinks
CDA
PvdA
Christenunie
SP 
50PLUS
D66 
PvdD 
SGP 
GO_______
DENK
Totaal /

Verworpen



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

Motie nr.: 3
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Artikel 1 en Artikel 7 van de grondwet

7Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

aLsi
i(ge

‘ini
7r

□ Dragen het college op / X Spreken uit□ Verzoeken het college

Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

PROVINCIAl  ̂STATEN

Overwegende dat: /
• Verdraagzaamheid jegens ƒ tkaar een belangrijke, maar niet vanzelfsprekende eigenschap is 

van een beschaafde samenleving
• In Nederland zeer weinig ruchtbaarheid is gegeven aan deze gebeurtenis
• Ook de Nederlandse l/raren van alle kanten massaal steun verdienen
• De ambassadeur va/Frankrijk in Nederland, dhr Luis Vassy, alle Nederlanders heeft 

opgeroepen om ^n minuut stilte in acht te nemen op woensdag 21 October 2020 om 16:30 uur

• Dat de grondwet leidend is in onze democratie en dan met name:
• Artikel 1:

/'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
/ Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
/ of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. ’
/ • Artikel 7:
/ Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens 
/ te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet stelt
/ regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een
/ radio- of televisieuitzending. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door
/ andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand
/ verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
/ dewet{...)

ep'gaan over tot de orde van de dag.

Constaterende dat: /
• Op 16 October 2020 in de buurt van Parijs een^rrorist een einde heeft gemaakt aan het leven 

van Samuel Paty, een 47 jarige geschiedeni^raar.
• De Franse leraren van alle kanten massaaLsteun hebben gekregen in Frankrijk
• De minister president Jean Castex het \^(gende heeft uitgesproken:

Vous ne nous faites pas peut / Jullie maken ons niet bang
Nous n’avons pas peur / y/ij zijn niet bang
Vous ne nous diviserez /kis / Jullie drijven ons niet uit elkaar 
Nous sommes la France ! / Wij zijn Frankrijk



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

n3/

MUlll S-OJ- 1>( VlIllNtlb

Partij van de Arbeid

Christenunie

/

/

SGP

»n:i?

TegenStemverhouding Voor

FvD
WD
PW
Groenlinks
CDA
PvdA
Christenunie
SP
5OPLUS
D66
PvdD
SGP

VerworpenDe motie is: Aangenomen

D66
üh-VOl T̂ld

CO

Forum voor
Democratie

Partij voor 
de Dieren

'Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020 
Statengriffier, Voorzitter,
A. Kost L. Verbeek

H*]
PLUS

GROEN
LINKS

SP.

_______ /
/

/

/

/

/ 

GO /
DENK / 
Totaaf
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Provincie Flevoland

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

Motie nr.; 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp; Oplossen PAS- meldingen

Agendapunt; 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

Naam initiatiefnemer;

Handtekening Initiatiefnemer:

F.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Constaterende dat:
Nederland sinds 29 mei 2019 in een stikstofcrisis verkeert en deze crisis veel sectoren treft, 
Grote onzekerheid heerst over het voorbestaan voor een grote groep ondernemers,
Het legaliseren van PAS-meldingen, vanuit een landelijke stikstofbank, door de minister van LNV in 
2019 al nadrukkelijk is toegezegd.
Ondernemers nu al 1,5 jaar in afwachting zijn van die toegezegde legalisatie.
Banken, ondernemers zonder PAS-melding, investeringskredieten bevriezen en geen nieuwe leningen 
vrijgeven.
Hierdoor wordt het voorbestaan van deze (jonge) ondernemers ernstig bedreigd,
Verwachting is dat legaliseren van alle PAS-meldingen nog wel 2 jaar kan duren.

Overwegende dat:
de voortdurende stikstofcrisis een grote economische schade veroorzaakt,
de Minister van LNV ondernemers (waaronder boeren) al te lang in onzekerheid laat waardoor zij niet 
verder kunnen bouwen aan hun bedrijf,
Hiermee een ongewenste rem wordt gezet op innovatie van bedrijven en er niet geïnvesteerd kan 
worden in de toekomst (bijdrage stikstofdepositie),
De minister onlangs het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd maar hier niet met een 
snelle oplossing komt voor de PAS-meldingen,
en die situaties waar, voor 29-05-19, geen melding van is gemaakt - daar dat niet van toepassing was.
Het belangrijk is dat de Staten nu de urgentie neerlegt bij het rijk en niet wacht tot behandeling 
Stikstofstrategie Flevoland eind november,
Flevoland niet de enige provincie is die hier last van heeft en daarom ook een gecoördineerde aanpak 
in IPO-verband wenselijk is.

X Verzoeken het college / □ Dragen het college op / □ Spreken uit

de minister van LNV aan haar toezegging uit 2019, gericht op het legaliseren van alle PAS- meldingen vanuit 
een landelijke stikstofbank, te houden door;
- dit rechtstreeks bij de minister te bespreken;
- dit vanuit IPO-verband (met de andere 11 provincies) bij de minister te agenderen en concrete afspraken te 
maken over afhandeling problematiek legaliseren PAS-meldingen

en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENINGNAAM ONDERTEKENAAR
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Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Dieren moet je beschermen, niet doden.

Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Constaterende dat:
er in de Oostvaardersplassen konikpaarden in een vangkraal worden gehouden, waaronder ook 
drachtige dieren;
de slacht van 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen is aangekondigd door Staatsbosbeheer; 
Staatsbosbeheer niet alleen de jacht op de edelherten zal heropenen na de bronsttijd, maar ook zal 
starten met de jacht op heckrunderen;
het college verantwoordelijk is voor het toezien op de uitvoering van het beheer van de grote grazers 
door Staatsbosbeheer;
Heckrunderen en konikpaarden vallen onder artikel 1.11 van de wet natuurbescherming, wat inhoudt 
dat handelingen die nadelige gevolgen voor o.a. in het wild levende dieren veroorzaken, achterwege 
moeten worden gelaten, danwel dat er noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen om die 
nadelige gevolgen te voorkomen;
het slachten en bejagen dieren gezien kan worden als nadelig gevolg, niet alleen voor de dieren die 
dit met de dood bekopen, maar ook de dieren die achterblijven;
er alternatieven zijn die dit leed kunnen voorkomen;

 Verzoeken het college / X Dragen het college op /  Spreken uit
• Staatsbosbeheer de opdracht te geven geen dieren te doden, maar om zorg te dragen voor de dieren 

en het gebied evenredig aan de groei van de populatie te vergroten, waarbij de openstelling van de 
bosrandgebieden de hoogste prioriteit heeft.

PROVINCIALfeSTATEN

Motie nr.: 5
(In te vullen door de griffier)

Van mening dat:
• de konikpaarden onacceptabel veel leed wordt aangedaan door deze dieren op te sluiten in de 

vangkraal en te scheiden van hun soortgenoten buiten het hek, te chippen, op transport te plaatsen 
om vervolgens in het slachthuis gedood en geslacht te worden;

• het verwerpelijk is om drachtige dieren te slachten;
• het niet in het belang van de heckrunderen is om afgeschoten te worden, maar dat deze dieren rust, 

ruimte en beschutting nodig hebben;
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Provincie Flevoland

Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
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Onderwerp: Toegankelijkheid coronatesten

Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

Constaterende dat:

Overwegende dat:

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Bas de Reus (Groenlinks)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALEjSTATL

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Het aantal coronatesten de laatste weken fors oploopt;
Verwacht wordt dat tests voor langere tijd nog nodig gaan zijn;
Er voor mensen zonder auto minder testlocaties beschikbaar zijn;
Testlocaties niet voor iedereen op fiets- of loopafstand liggen;
Mensen met klachten geen gebruik mogen maken van het Openbaar Vervoer; 
De Regiotaxi niet of niet voldoende ingezet kan worden;
Inwoners zonder testmogelijkheid hierdoor onnodig lang in quarantaine moeten blijven;

Niet iedereen in de gelegenheid is om met een auto bij een teststraat te komen;
De wachttijd voor deze groep hierdoor langer dan gemiddeld is;
Er bovendien een groep mensen is die op geen enkele manier bij een teststraat kan komen;
Het onwenselijk is dat er inwoners zijn die onnodig lang in quarantaine moeten zitten;
Dit gevolgen kan hebben voor het werk, maar ook voor de mentale staat van deze inwoners;
Iedere Flevolander een gelijkwaardige kans op goede zorg verdient;
Er creatieve manieren zijn om ook deze groep snel te laten testen, waaronder een mobiele testfaciliteit; 
De provincie wellicht mogelijkheden heeft om gemeenten en GGD te ondersteunen;

Verzoeken het college:
Te onderzoeken of de provincie - zo nodig - ondersteuning kan bieden om te zorgen dat Corona- 
teststraten voor iedere Flevolander bereikbaar zijn;
Hierover te overleggen met (in elk geval) de Flevolandse gemeenten en de GGD; 
Provinciale Staten op korte termijn over de uitkomsten hiervan te informeren.

Motie nr.: 6
(In te vullen door de griffier)



NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING
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Bas de Reus

Partij van de Arbeid Willem de Jager

Christenunie Henriette van Keulen

Paul van der Starre
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De motie is:

Aldus besloten in^Je openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020" 
Voorzitter,
L. Verbeek
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