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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 27 mei 2020

1, Opening

PROVINCIALE. STAT-£t4

De griffier bepaalt aan de hand van de presentielijst (in alfabetische volgorde) 
of alle aanwezigen te horen en te zien zijn. Dit is het geval.

Aanwezig:
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
statengriffier: Mevrouw A. Kost
FvD: de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de 
heer E.P.E. Raap, de heer G.J.C. Ransijn 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-Klijh, mevrouw M. 
Smeels-Zechner en de heer J.H. van Ulsen. PW: de heer W. Boutkan, mevrouw I.B. Joosse, de heer 
J.M, Keuter 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, 
nievrouw C.J. Schotman en de heer J. van Slooten (vanaf 16:16). PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, 
mevrouw M. Dubois en de heer W. de Jager. Christenunie: de heer Z.J.B. Heng en de heer L. 
Schenk. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en 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. GO: 
de heer C.H.W. van den Berg.

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 (WD) en mevrouw C.W. Smelik 
(Groenlinks).
Afwezig met kennisgeving:
mevrouw A.T. Strating-Baas (Christenunie)

2. Vaststellen agenda_________ ___________________________________________________
Mededelingen
Bij de mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op 
de mededeling van het college aangaande ‘Project Tulip’.

Vragenhalfuurtje:
De fractie van PvdD heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen 
over ‘nertsenfokkerijen en corona’ en ‘slachterijen en corona’.
Deze vragen zullen worden geagendeerd bij agendapunt 4.

Hamerstukken
Op de agenda staan nu drie hamerstukken na de commissies van mei.<ZÏ o 
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De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw A.T. Strating-Baas. De heer 
van Slooten is vanaf ca. 16.00 uur aanwezig.
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De fractie van FvD doet het ordevoorstel ‘RES niet digitaal maar fysiek 
behandelen’.

De motie vreemd van de PvdD “Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de 
Oostvaarderplassen” zal bij agendapunt 8b worden behandeld.

Bladnummer

2

Toegevoegd aan de agenda
Het onderwerp “Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht is toegevoegd op 
verzoek van de fractie PW. Ook de fracties van CDA en FvD hebben 
aangegeven dit onderwerp te willen bespreken. De Staten gaan akkoord met 
het behandelvoorstel dat eerst gedeputeerde de Reus een laatste stand van 
zaken geeft. Daarna krijgen de fracties PVV, CDA en FvD het woord, met in 
eerste termijn maximaal drie vragen per fractie. Alle fracties krijgen de 
gelegenheid om het woord te voeren.

Ordevoorstellen
De fractie van Groenlinks doet het ordevoorstel ‘Briefstemmen i.p.v. digitaal 
stemmen’.

Moties vreemd
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd en 
worden toegevoegd aan agendapunt 9:

Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, PW, GO.
Tegen 28: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PIUS, D66, PvdD, 
SGP, DENK.

Bespreekstukken
Agendapunt 8a betreft de jaarstukken. In het seniorenconvent is een spreektijd 
afgesproken van 5 minuten, voor de eerste en tweede termijn.
De stemmingen over de bespreekstukken, inclusief moties en amendementen 
worden in één stemronde aan het einde van de vergadering gedaan.
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Verworpen
Voor 18: Forum voor Democratie (1), WD (1), Groenlinks, CDA (2), PvdA, 
Christenunie (2), SP (1), D66, DENK
Tegen 22: Forum voor Democratie (6), WD (5), CDA (1), SP (1), 50PIUS, PvdD, 
SGP, GO

Onderbouwing werkgelegenheidscijfer opening lelystad Airport (FvD, PvdD) 
Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders(FvD))
Stop de verhuurdersheffing (SP, 5OPIUS, FvD)
Flevolands water over Flevolandse akkers (FvD)
Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij (FvD, 50PIUS, CU, GO, SGP, 
PW, CDA)
Coronafonds Flevoland(WD, Groenlinks, PvdA, D66, CDA, CU)
Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria (Groenlinks, CDA, PvdA, DENK, 
PvdD, D66, SP, CU)

3. Mededelingen_________________________________________________________________
Gedeputeerde Appelman motiveert de geheimhouding op grond van de criteria 
in de WOB (artikel 10 lid 1 en 2) ten aanzien van de mededeling van het 
college aangaande ‘Project Tulip’ en vraagt om instemming voor het
bekrachtigen van deze geheimhouding voor 1 jaar of zoveel eerder als de 
initiatiefnemers de openbaarheid zoeken.______________________________
Geheimhouding bekrachtigd.
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Zienswijze ontwerp programmabegroting 2021-2024 RHC Het Flevolands
Archief_____________________________ ____________________ ________

1. Geen ziensv^ijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2021 - 
______ 2024 van RHC Het Flevolands Archief. _________________________  
Conform 

4. Vragenhalfuurtje_______________________________________________________________
Nertsenfokkerijen & Corona + Slachterijen & Corona (PvdD)_______________
Portefeuillehouder Appelman________________________________________
Gedeputeerde zegt toe zo snel mogelijk de vragen over beide onderwerpen op 
de aspecten veiligheid, volksgezondheid en diverse toezichthoudende 
instanties schriftelijke te beantwoorden. Provincie is geen bevoegd gezag en is 
voor informatie afhankelijk van het aanleveren door derden.

Besluit_______
Stemverklaring

8, Bespreekstukken_____________________________________________________________
Jaarstukken 2019________________________________________________

1. De Jaarstukken 2019 (bestaande uit het Jaarverslag 2019 en de 
Jaarrekening 2019), welke sluiten met een positief rekeningresultaat 
van € 12.843.000, vast te stellen.

2. Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen voor (conform bijlage 2):
a. Onontkoombare uitgaven ad € 4.191.000.
b. Meerjarenprogramma's en jaargrens overschrijdende projecten ad 

€2.505.000.
c. Voorstellen van de Griffie ad € 120.000.

Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) __________
1. De Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (Luchtvaart) 

inclusief bijbehorende kaart vast te stellen, zoals deze is komen te 
luiden na verwerking van de ziensv/ijzen en ambtshalve wijzigingen.

2. De Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) in 
werking te laten treden op een door gedeputeerde staten te bepalen 
tijdstip, waarbij de inwerkingtreding niet eerder zal geschieden nadat 
de Minister het besluit over de komst van groot handelsverkeer heeft

______ bekrachtigd.________________________________________________
Conform_________________________________________________________
PvdD (tegen)

6. Vaststellen besluitenlijst van 22 april 2020 _____ _______________ ________________
De naam “C.A. Jansen” wordt vervangen door de naam “J.M. Keuter” bij de 
aanwezigen. Voor het overige conform.

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 27 mei 2020 
Besluit I Conform

7. Kamerstukken______ _________ ________
Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2021_________________

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2021 van de Randstedelijke
Rekenkamer;

2. Geen zienswijze op de concept begroting 2021 van de Randstedelijke
Rekenkamer in te dienen;

3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 
bijgevoegde brief (bijlage 3) over het onder 2 genomen besluit te

______ informeren.________________________________________________  
Conform
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Beantwoording 
Toezegging

Q.______

Dictum

a.____
Dictum
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CoaUtieakkoord (50PLUS)___________________________________
40_____________________________________________________
Verworpen
Voor 19: Forum voor Democratie, PW, SP, 50PLUS, PvdD, GO, DENK 
Tegen 21: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, SGP

d. De brede bestem mi ngsreserve ter dekking van het Coalitieakkoord 
ad € 6.027.000.
De 6® begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
Een egalisatiereserve Informatievoorziening in te stellen.
Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2019 van PwC en de 
bestuurlijke reactie daar op.
Kennis te nemen van Monitor aanbevelingen Randstedelijke
Rekenkamer.

Statenvoorstel 
jaarstukken 
Aantal aanwezig 
Besluit

Motie 8_______
Aantal aanwezig 
Besluit

Motie 10
Aantal aanwezig 
Besluit

Amendement B 
Aantal aanwezig 
Besluit

Aantal aanwezig
Besluit

Amendement A 
Aantal aanwezig 
Besluit

40_______________________________________________ ____________
Aangenomen
Voor 25: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, SP, GO, DENK 
Tegen 15: Forum voor Democratie, PW, 50PIUS, PvdD_________________
Forum voor Democratie (tegen)

Geen jaaroverschrijdende projecten bedrijfsvoering (5OPLUS)__________
40___________________________________________________________
Verworpen
Voor 14: Forum voor Democratie, PW, 50PIUS, GO
Tegen 26: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, 
DENK.
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Bouwen aan de Flevolandse ecologische reserves (PvdD)________________
40___________________________________________________________
Verworpen
Voor 6: Groenlinks, PvdD
Tegen 34: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, PvdA, Christenunie, SP,
50PIUS, D66, SGP, GO, DENK._____________________________________
Groenlinks (voor), D66 (tegen) 

Versnellen vergunningverlening voor Flevolandse ondernemers (FvD)
40________________________________________________________
Verworpen
Voor 18: Forum voor Democratie, Groenlinks, CDA, 50PIUS, SGP, DENK 
Tegen 22: WD, PW, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, GO_________
DENK (voor)

Zoekgebieden tijdelijke ombuiging uitgaven ten behoeve van Flevolandse
Economie (FvD)_______________________ _________________________
40___________________________________________________________
Verworpen
Voor 10: Forum voor Democratie, 50PIUS, GO
Tegen 30: WD, PW, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, 
SGP, DENK____________________________________________________
D66 (tegen)
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Aantal aanwezig
Besluit

o.

Alot/e 12______
Aantal aanwezig 
Besluit

Motie 11______
Aantal aanwezig 
Besluit

40_____________________ _______________________________
Aangenomen
Voor 32: Forum voor Democratie (5), WD, Groenlinks, CDA, PvdA, 
Christenunie, SP, 50PLUS, D66, SGP, GO, DENK
Tegen 8: PVV, Forum voor Democratie (2), PvdD_______________
PvdD (tegen)

Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen (PvdD) 
40____________________ ______________________________________
Verworpen
Voor 20: Groenlinks, CDA, PvdA, SP, 50PIUS, D66, PvdD, GO, DENK 
Tegen 20: Forum voor Democratie, VVD, PW, Christenunie, SGP________
PvdA, Groenlinks, D66(voor), DENK (voor)

Onderzoek Heckrunderen (PW, Forum voor Democratie, 50PLUS)
40________
Verworpen
Voor 17: Forum voor Democratie, PVV, 50PIÜS, PvdD, SGP, GO 
Tegen 23: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, DENK 
PvdA, Groenlinks, D66 (tegen)

Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen_______
Kennis te nemen van het rapport 'literatuuronderzoek anticonceptie’, dat 
is opgesteld door de Universiteit Utrecht in opdracht van de provincie 
Flevoland,
Te besluiten dat voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen:
a. chirurgische ingrepen als vorm van anticonceptie niet geschikt zijn 

voor in het wild levende dieren;
b. het toedienen van anticonceptiva in de vorm van implantaten en 

vaccinaties bij de drie diersoorten geen haalbare optie is, omdat:
i. er op dit moment geen anticonceptiva in Nederland of Europa 

geregistreerd zijn voor dit doel;
ii. beschikbare middelen alleen zijn toegestaan voor andere 

diersoorten en alleen kunnen worden toegepast door een 
dierenarts in het geval van onaanvaardbaar lijden van 
individuele dieren;

iii. toepassing in het kader van het houden van dierproeven (i.c. 
medische experimenten) mogelijk is, maar alleen na 
toestemming voor het houden van dierproeven en dat een 
vergunning hiervoor een meerjarige doorlooptijd kent.

Geen vervolg te geven aan het literatuuronderzoek anticonceptie en 
daarmee geen wijzigingen in het Beleidskader beheer
Oostvaardersplassen aan te brengen. __________

Gedeputeerde Rijsberman stuurt in september 2020 een rapport aan PS waarin 
de huidige regelgeving, het huidige beleid en het registratieproces mbt de 
grote grazers in de Oostvaardersplassen is beschreven. Daarnaast wordt daarin 
beschreven tot welk niveau de situatie houdbaar is voor de grote grazers en de 
ecologische wenselijkheid van het hebben van heckrunderen in de 
Oostvaardersplassen (Groenlinks).
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Bladnummer
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Statenvoorstel 
inclusief 
aangenomen 
amendement 
Aantal aanwezig 
Besluit

Amendement C
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Amendement D 
Aantal aanwezig 
Besluit

40_________________________________________________________
Aangenomen
Voor 24: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, SGP, DENK 
Tegen 16: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, PvdD, GO___________
PvdD (tegen)

Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland______
Kennis te nemen van de door Gedeputeerde Staten dd 3 maart 2020 
vastgestelde concept-RES Flevoland met daarin opgenomen ‘Het 
Flevolandse Bod’
Het onderdeel ‘Het Flevolandse Bod’ vast te stellen als zijnde de 
inbreng in het Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland 
inhoudende 4,76 TWh aan hernieuwbare energie op basis van het 
vastgestelde beleid bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind) en
1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk gebied. Het bod is 13,5% 
van de landelijke opgave.
Als regio in 2020 onderzoek te starten welke opwekking aan 
hernieuwbare en alternatieve energie mogelijk is

Inwoners actief te betrekken bij de grootschalige opwek en 
warmtetransitie en dit uiterlijk in de RES 1.0 uit te werken, hierbij is de 
‘participatieladder’ het uitgangspunt en zal specifieke aandacht worden 
gegeven aan financiële participatie
De RES 1.0 de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven;
- In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut 
wordt waar ze beschikbaar is
- Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt
- Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen 
gemeenten onderling in de regio
- Er zullen in een latere RES aandachtspunten opgesteld worden ten 
aanzien van warmtenetten, onder andere over toegang, eigenaarschap en 
afname.

Kaderstelling RES-ambities (WD)___________ ._____________________
3. Als regio in 2020 onderzoek te starten welke opwekking aan hernieuwbare 
en alternatieve energie mogelijk is.________________________________ _
40_____________________________________________________________
Aangenomen
Voor 23: WD, PW, Groenlinks, CDA, Christenunie, D66, SGP, DENK 
Tegen 17: Forum voor Democratie, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD, GO___________
D66 (voor)

o [7
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Verhoog de Flevolandse ambitie in het RES-bod (PvdD)_____
40____________________________________________________________
Verworpen
Voor 6: Groenlinks, PvdD
Tegen 34: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 
50PIUS, D66, SGP, GO, DENK______________________________________
D66 (tegen)
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Motie 17 
Dictum
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Aantal aanwezig 
Besluit

Aantal aanwezig 
Besluit

Motie 15_____
Aantal aanwezig 
Besluit

Aantal aanwezig
Besluit

Participatie voor iedereen (GroenLinks, PvdA, D66,CDA,Christenunie)_______
Verzoeken het college
• In het uitwerken van de (financiële) participatiemogelijkheden een breed 
pallét te onderzoeken, onder meer vla de participatieladder en de 
particlpatlewaaler;
• Op deze v/ijze te bevorderen dat toekomstige investeringen in duurzame 
energie kunnen terugvloelen In de samenleving;
• Met regelmaat dagen/avonden te organiseren om buurten te informeren over 
deze mogelijkheden en burgers met instanties samen te brengen;
• Deze kennis mee te nemen in het opstellen van de RES 1.0 en de volgende 
strategieën.
En gaan over tot de orde van de dag.__________________________________
40_______________________________________________________________
Aangenomen
Voor 26: VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK 
Tegen 14: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, GO______________________
PvdA, DENK (voor)

5

Reken energieopwekking door biomassa uit houtkap niet mee in de RES 
prestatie (Forum voor Democratie}______________________________
40_________________________________________________________________ ■
Verworpen
Voor 18: Forum voor Democratie, PVV, SP, 50PLUS, PvdD, GO 
Tegen 22: WD, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, SGP, DENK 
PvdA, D66 (tegen).

Draagvlakmeting energietransitie en onderzoek deelonderwerpen (Forum voor
Democratie}______________________________________________________
40______________________________________________________________
Verworpen
Voor 14: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, DENK
Tegen 26: WD, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, GO 
PvdA, D66 (tegen). DENK (voor).■

Duizenden banen voor de Flevolanders (Forum voor Democratie}_______
40__________________________________ _______________________
Verworpen
Voor 14: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, SGP
Tegen 26: WD,. GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, GO, 
DENK_______________________________________________________
PvdA (tégen)

Flevoland blijft met de voorgestelde energietransitie afhankelijk van 
conventionele energiebronnen (Forum voor Democratie}_______________
40________________________ _______ __________________________
Verworpen
Voor 14: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, GO
Tegen 26: WD, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, 
DENK ________________________ __________________
PvdA (tegen)' 
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Aantal aanwezig 
Besluit

Aantal aanwezig
Besluit

Motie 20
Dictum

Motie 18
Dictum

Zon op Dak - Zon op Land (SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS, WD, PW) 
Spreken uit dat initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen die 
landschappelijk gezien een zelfde impact hebben voor de omgeving als “zon 
op land”, opgeteld moeten worden bij de te realiseren 500 hectare zon op 
land ondanks dat ze juridisch gezien misschien beschouwd moeten worden als 
“zon op dak” en gaan over tot de orde van de dag.______________________
40___________________________________ _________________ _________
Aangenomen
Voor 24: Forum voor Democratie, WD, PW, SP, 50PLUS, SGP, GO, DENK 
Tegen 16: Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, PvdD___________
PvdA, D66 (tegen). DENK (voor) 

Aantal aanwezig
Besluit

Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht_______________ _______________
Agenderingsverzoek PW___________________________________________
Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij zo snel mogelijk de Staten zal 
informeren zodra hij de uitgevraagde informatie aan Keolis heeft beoordeeld 
om zo te kunnen bepalen wat de onrechtmatigheden zijn bij de inschrijving 
van Keolis op de aanbesteding IJsselVecht en de situatie in kaart te brengen.

Aantal aanwezig
Besluit

Motie 19______
Aantal aanwezig 
Besluit

O ■ . 
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Flevolandse Potentie (GroenLinks, Christenunie)__________________
Verzoeken het college naast de mogelijke hernieuwbare energie te 
onderzoeken, ook de potentiële energiebesparing in kaart te brengen 
en gaan over tot de orde van de dag.___________________________

40________________________________________________________
Aangenomen
Voor 22: WD, GroenLinks, CDA, Christenunie, SP, D66, PvdD, DENK 
Tegen 18: Forum voor Democratie, PW, PvdA, 50PLUS, SGP, GO_____
PvdA (tegen). D66, DENK (voor) 

RES bod Flevoland (50PLUS, FvD)_____________________________
40__________________________________________________ _
Verworpen
Voor 16: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, SGP, GO, DENK 
Tegen 24: PW, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD 
PvdA (tegen). SGP, DENK (voor)

--------jy

Tijdelijk stopzetten aanbesteding laadinfrastructuur Lelystad (Forum voor
Democratie)____________________________________________________
40_____________________________________________________________
Verworpen
Voor 8: Forum voor Democratie, GO
Tegen 32: WD, PW, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PLUS, D66, 
PvdD, SGP, DENK_________________________________________________
D66, PW, PvdA (tegen)

Bladnummer
8

Zorgen over mogelijke onrechtmatigheden aanbesteding IJssel-Vecht (Forum
voor Democratie)_________________________________________________
40_____________________________________________________________
Verworpen
Voor 9: FvD, GO, DENK
Tegen 31: WD, PW, GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PLUS, D66, 
PvdD, SGP______________________________________________________
PvdA, PW (tegen). Denk (voor)



Provincie Flevoland Besluitenlijst PS

I 9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

Motie 1

Toezegging

Stemverklaringen

Stemverklaringen

Stemverklaringen

PROVINCIALE staten
Bladnummer

9

Motie 2_______
Aantal aanv^ezig 
Besluit

Motie 3 
Dictum

Motie 4 
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

co 
o.

Aantal aanwezig
Besluit

Flevolands water over Flevolandse akkers______________________________
Verzoeken het college:
• Uit te spreken dat het bestuur een warm voorstander is van de overstap 
naar elektrische beregeningsinstallaties door land- en tuinbouwers;
• Te onderzoeken op welke VTijze er vanuit de provincie een versnelling 
teweeg gebracht kan worden om op grote schaal de Flevolandse akkers van 
deze innovatieve installatie te voorzien en hier op de volgende PS vergadering 
op terug te rapporteren. Te denken valt aan steunmaatregelen, versnelde 
vergunningsprocedures, samenwerking met het waterschap, POP projecten 
met akkerbouwers en samenwerking met financiers;
en gaan over tot de orde van de dag.__________________________________
40______________________________________________________________
Aangenomen
Voor 23: FvD, PVV, Groenlinks, CDA (2), Christenunie, 50PLUS, SGP, GO 
Tegen 17: WD, CDA (1), PvdA, SP, D66, PvdD, DENK_____________________
PvdA (tegen)

Onderbouwing werkgelegenheidscijfer opening Lelystad Airport -
INGETROKKEN____________________________________________________
Gedeputeerde de Reus zegt toe om de onderbouwing van de schade van 1 jaar 
uitstel Lelystad Airport onder geheimhouding naar de Staten te brengen. 
Gedeputeerde de Reus zegt toe dat hij komende maand de geactualiseerde 
werkgelegenheidsrapportage (rapportage 2014 is reeds bij de Staten in bezit) 
naar de Staten zal sturen.

Stop de verhuurdersheffing________________________________________
Verzoeken het college:
• Bij het rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van deze 
verhuurdersheffing en andere heffingen die het investeringsvermogen van de 
corporaties belemmeren. Om sociale huurwoningen, met aandacht voor 
levensloopbestendig woningen, starterswoningen te bouwen;
• Bij de minister te pleiten ervoor te zorgen dat het opheffen van deze 
belemmeringen en de middelen die in het investeringsfonds van de 
woningcorporaties terugvloeien, ook daadwerkelijk voor bouwen van sociale 
huurwoningen wordt gebruikt al dan niet via een apart investeringsfonds;
en gaan over tot de orde van de dag.________ ________________________
40_____________________________________________________________
Aangenomen
Voor 27: Forum voor Democratie, Groenlinks, PvdA, Christenunie, SP, 
50PLUS, D66, PvdD, SGP, GO, DENK
Tegen 13: WD, PW, CDA_______________________________________
PvdA, FvD, PvdD, Groenlinks (voor)

Z3
co 
CU 

CQ

Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders_________________
40_____________________________________________________________
Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, PW,G0
Tegen 28: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PLUS, D66, PvdD, 
SGP, DENK ______ __ __________________ __________
CDA (tegen)



Provincie Flevoland Besluitenlijst PS

Stemverklaringen

(7

Stemverklaringen

Bladnummer

10

Aantal aanwezig
Besluit

Motie 6 
Dictum

O
■------------<?

Aantal aanwezig
Besluit

Alot/e 5 
Dictum

Coronafonds Flevoland____________________________________________
Dragen het college op:

1. Om een budget (Noodfonds Corona) van maximaal 4 miljoen euro vrij te 
maken t.b.v. urgente maatregelen in het corona dossier die complementair 
zijn aan de maatregelen vanuit het Rijk, Provincie en Gemeenten;
2. Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserve;
3. Het college te mandateren om corona gerelateerde maatregelen te 
nemen die en/of:
• urgent en direct noodzakelijk zijn;
• direct cofinanciering genereren;
• een multiplier effect hebben;
4. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de voorgenomen 
corona gerelateerde maatregelen;
5. Bij de najaarsnota verantwoording af te leggen over de eventuele 
uitgaven uit het budget dat onder 1 is genoemd en dit te betrekken bij de 
toegezegde middellange en lange termijn aanpak;
en gaan over tot de orde van de dag.________________________________

40_____________________________________________________________
Aangenomen
Voor 23: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP (1), D66, SGP, DENK 
Tegen 17: Forum voor Democratie, PW, SP (1), 50PLUS, PvdD, GO_________
PvdA, SGP (Voor). 50PLUS, Forum voor Democratie, PW (tegen)

Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij__________________________
Verzoek het college:
• Om samen met Provinciale Staten uit te spreken dat we als Provincie 
Flevoland de pulskorvisserij ondersteunen;
• Om naar aanleiding van de conclusies van de Internationale Raad voor 
Onderzoek der Zee (ICES), namelijk dat elektrisch vissen met de pulskor veel 
minder schade aanricht dan de traditionele boomkor, contact op te nemen 
met de staatssecretaris of minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) om het belang te benadrukken Van het zo snel mogelijk hervatten van 
de pilot en daarmee de belangen van onze Urker vissersvloot te behartigen, 
en om hierover terug te koppelen naar de Provinciale Staten;
• Om in brede zin te starten met de lobby voor de herintroductie van de 
pulskorvisserij of de reeds gestarte lobby vanuit Flevoland krachtig te 
ondersteunen en intensiveren, zowel richting Den Haag als richting Brussel, 
waarbij actief dit rapport in Europa onder de aandacht wordt gebracht en 
erop wordt aangedrongen dat het meegenomen wordt in de evaluatie van het 
visserijbeleid en waarbij GS aangeeft welke extra lobby-activiteiten zullen 
worden aangewend;
• Om m.b.v. het rapport er actief op aan te dringen dat de puls wordt 
opgenomen in de beschrijving van een duurzaam vistuig;
en gaan over tot de orde van de dag.__________________________________
40_______________________________________________________________
Aangenomen
Voor 31: Forum voor Democratie, WD, PW, CDA, Christenunie, SP, 50PLUS, 
D66, SGP, GO, DENK
Tegen 9: Groenlinks, PvdA, PvdD __________________________________
PvdA, Groenlinks, PvdD (tegen). CDA, SGP, Forum voor Democratie, WD 
(voor)

P R o VIN GIA LE STATE N
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Besluitenlijst PSProvincie Flevoland

Stemverklaringen

10.

.. VerbeekA.

Z3

Bladnummer

11

<z> 
<X> 

OQ

Alot/e 7 
Besluit

Aiot/e 23
Aantal aanwezig 
Besluit

Opvans aUeenstaande kinderen kamp Moria________________________
40_______________________________________________________ .
Verworpen
Voor 20: Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP, DENK 
Tegen 20: Forum voor Democratie, WD, PW, 50PLUS, GÖ __________
Groenlinks, CDA, SGP, PvdD (voor). Forum voor Democratie, WD, PW 
(tegen)., 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2020 
Statengriffier, Voorzitter,

Opvang aUeenstaande kinderen kamp Moria_____
INGETROKKEN
Tekst gewijzigd en opnieuw ingediend als motie 23

Sluiting ____________ '
I De voorzitter sluit de vergadering om 23.59 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 over deze vergadering raadplegen via:
https://stateninformatie.flevoland.nI/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/27-mei/15:30

P R Ó VIN e IA L E state N



Provincie Flevoland

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Amendement nr.: A
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Geenjaaroverschrijdende projecten Bedrijfsvoering

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2019

Nummer Statenvoorstel: 2537750

in vergadering bijeen op 27 mei 2020

Wijzigen ontwerpbesluit

□ Beslispunt(en)

□ Het (de) navolgende beslispunt (en) tóe te voegen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: De heer Van Rooij (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

AMENDEMENT

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen voor 
(conform bijlage 2):
b. Meerj arenprogramma's en jaargrens 
overschrijdende projecten ad €2.505.000

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

X te vervangen door
2. Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen 
voor (zie bijlage 1 voorstellen 
resultaatbestemming 2019):
b. Meerjarenprogramma's (archeologisch depot, 
berging short Stirling & afronding
meegarenaanpak bedrijfsvoering) ad €640.468 
en de resterende €1.865.000 aan de Algemene 
Reserves toe te voegen.

□ te laten vervallen



Het amendement wordt ondersteund door:
HANDTEKENINGPARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR

VOO* M VttpUlO

Partij van oe Arbeid

Christenunie

SGP

TegenStemverhouding Voor

FvD 77
6VVD 6

PW 4 4
Groenlinks 44

3CDA 3
3PvdA 3

Christenunie 22
SP 2 2
5OPLUS 2 2

2D66 2
PvdD 22
SGP 11
GO 1 1
DENK 11
Totaal 40 2614

lent is: VerworpenHet ameni Aangenomen

D66Oovotan.1

a

Fonim voor 
Democratie

Partij voor 
de Dieren

Aldus besloten ip de 
Statengriffier, /
AJ<ost / l/l

^bare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei.2020 
ƒ Voorzitter,

y L. Verbeek /

GROEN
LINKS

.P:I-USJ

SP.

gflgFTB



Provincie Flevoland

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Coalitieakkoord

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2019

Nummer Statenvoorstel: 2537750

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 27 mei 2020

Wijzigen ontwerpbesluit

□ Beslispunt(en) □ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M. van Rooij (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

(

AMENDEMENT

X te vervangen door
2.Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen voor: 
d. Ad € 6.027.000,- te laten terug vloeien in de 
algemene reserves, en eventuele voorstellen 
t.b.v. coalitieakkoord apart te beoordelen dan 
wel te betrekken bij de Najaarsnota

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen voor 
(conform bijlage 2):
d. De brede bestemmingsreserve ter dekking van het 
Coalitieakkoord ad € 6.027.000,-

Amendement nr.: B
(in te vullen door de griffier)



NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

wcu/o

RAJIIJVOO«M VlIJMIIO

Partij van de Arbeid

Christenunie

SGP

Stemverhouding TegenVoor

7
6

4
4 4

1 1
1 2
1 1
1 1
1 1

40 19 21

Het amendement is: Verworpen

7

©

BaLPi-usj

D66
Qgvokind

CO Daadlrac^l

SP.

Forum voor 
Democratie

Partij voor 
de Dieren

2
2

3
3
2

2

4

Aangenomen
vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
f Voorzitter,

/ L. Verbeek /

£
2

2
2
2

Het amendement wordt ondersteund door: 
PARTIJ

FvD
VVD

DENK
Totaal

GROEN
LINKS

Aldus besloten in.de opi 
Statengriffier, /
A. Kost J Xrl

PW
Groenlinks 
CDA 
PvdA 
Christenunie
SP________
50PLUS
D66_______
PvdD
SGP_______
GO



Provincie Flevoland

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Amendement nr.; C
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Kaderstelling RES-ambities

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

in vergadering bijeen op 27 mei 2020

Wijzigen ontwerpbesluit

□ Beslispunt(en) □ te laten vervallen

O Het (de) navolgende beslispunt (en) toe te voegen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Henri van Ulsen (VVD)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIA^^^N

AMENDEMENT

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
3. Als regio in 2020 onderzoek te starten welke 
opwekking aan hernieuwbare energie mogelijk is;

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland 
(RES Flevoland) "

X te vervangen door
3. Als regio in 2020 onderzoek te starten welke 
opwekking aan hernieuwbare en alternatieve 
energie mogelijk is.



Het amendement wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENINGPARTIJ

PAB1l|VOO* M Vai|M(IO

Partij van oe Arbeid

Christenunie

SGP

TegenStemverhouding Voor

FvD 77
VVD 6 6
PVV 4 4
Groenlinks 4 4
CDA 3 3
PvdA 33
Christenunie 2 2

22
22

2 2D66
PvdD 2 2
SGP 1 1
GO 11
DENK 1 1
Totaal 40 23 17

VerworpenAangenomen

PtUSJ

D66
QoroUnd

SP____
50PLUS

Forum voor 
Democratie

GROEN
LINKS

Partij voor 
de Dieren

Het amendeiyt^^^t i^

Aldus besloten /n dé ppenj?dfe vgraadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Statengriffier,/ / Voorzitter,
A. Kost / / /X 7 Verbeek /

SP.



Provincie Flevoland

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

■;kinu82'

Onderwerp: Verhoog de Flevolandse ambitie in het RES-bod

Agendapunt: 8c

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland

Nummer Statenvoorstel: 2553567

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Wijzigen ontwerpbesluit

□ Beslispunt(en) □ te laten vervallen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALEi^^N

AMENDEMENT

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor het leven op aarde. Zorg dragen voor het behalen van onze 
nationale klimaatdoelen is een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de desastreuse gevolgen van 
klimaatverandering. De transitie van fossiele naar duurzame, hernieuwbare energie is hier een belangrijk 
onderdeel van. Flevoland draagt als RES regio de grootste bijdrage in deze transitie (13,5 procent), maar hoeft 
hier niets méér voor te doen, dan de uitvoering van reeds bestaande plannen. De Partij voor de Dieren ziet graag 
dat de provincie Flevoland meer ambitie toont, en dit percentage verhoogt naar 15% van de landelijke opgave.

X te vervangen door:
2. Het onderdeel 'Het Flevolandse Bod' vast te 
stellen als zijnde de inbreng in het Nationale 
Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland 
inhoudende 5,39 TWh aan hernieuwbare 
energie op basis van het vastgestelde beleid 
bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind) 
en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk 
gebied en een aanvulling. Het bod is 15% van de 
landelijke opgave.

X De tekst van beslispunt(en), zijnde:
2. Het onderdeel 'Het Flevolandse Bod' vast te 
stellen als zijnde de inbreng in het Nationale 
Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland 
inhoudende 4,76 TWh aan hernieuwbare 
energie op basis van het vastgestelde beleid 
bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind) 
en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk 
gebied. Het bod is 13,5% van de landelijke 
opgave.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland

Bi

Amendement nr.: D 
(In te vullen door de griffier)



Het amendement wordt ondersteund door:
HANDTEKENINGPARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR

inwxü

m«ii|voo«m vauMtio

Partij van de Arbeid

Christenunie

SGP

Stemverhouding TegenVoor

FvD 7 7
VVD 6 6
PVV 4 4
Groenlinks 4 4
CDA 3 3

3 3
2 2

SP 2 2
5OPLUS 2 2
D66 2 2
PvdD 2 2
SGP 1 1
GO 11
DENK 1 1
Totaal 40 6 34

De motie is: VerworpenAangenomen

D66
floroland

Fonim voor 
Democratie

Partij voor 
do Dieren

GROEN
LINKS

Voorzitter,
L. Verbeek

.PJ-USJ

Aldus besloten inide openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Statengriffier,
A. Kost !

SP»

PvdA
Christenunie

CO



Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Onderhouwen werkgelegenheidscijfers opening Lelystad Airport /

Agendapunt: 9

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag

Handtekening initi^iefnemer:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Naam initiatiefnemer: Gert^/an Ransijn (Forum voor Democratie), Jesse Luijendijk (Partij voor de 
Dieren) /

Constaterende dat: /
het college communiceert dat 'de opening van Lelystad Airpoi^zorgt voor duizenden banen 
in deze regio'; /
de opening van Lelystad Airport vier keer is uitgesteld, nu tót 2021 ;
verscheidene media, waaronder Follow the Money en Omcóep Flevoland, het woord geven 
aan experts die kanttekeningen plaatsen bij (de onderbouwing van) de 
werkgelegenheidscijfers; /
niet alle bedrijven die zich in de gemeente Lelystad vestigen dat (hoofdzakelgk) doen 
vanwege de opening van Lelystad Airport maar ook/anwege losstaande redenen zoals de 
goedkope grondprijs, de ruimte en de ligging; /

Overwegende dat: /
Provinciale Staten, net als Gedeputeerde Staten, verantwoordelijk zijn voor het uitdragen 
van het Flevolands belang; /
het college lobbyt bij het Rjk voor een coi/pensatie vanwege het uitstel van de opening 
van Lelystad Airport; /
Provinciale Staten niet kunnen wegen o/zij deze lobby onderschrijven, omdat de
vermeende schade niet is onderbouwt^oor recent onderzoek dat rekening houdt met de 
nieuwe openingsdatum in 2021 en m^ de kanttekeningen in de media;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland

X Verzoeken het college /  Dragen het/college op /  Spreken uit
om een onderbouwing van de werkgelegenheidscijfers van de opening van Lelystad Airport ter 
kennisgeving voor te leggen aan Provinciale Staten, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met 
een openingsdatum in 2021 en met de/kanttekeningen in de media;

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



NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

QZ9OLU9

M<1I| XiOOt Ot

/

Partij van oe Arbcio

Christenunie

SGP

Stemverhouding Voor Tegen

De motie is: VerworpenAangenomen

V

O

PLUSJ

D66
Qovoktnd

Oc.Tliimoi 
Odadlrocht

Forum voor 
Democratie

Partij voor 
de Dieren

/
/

/ 
/

/

iring van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Voorzitter,
L. Verbeek

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

GROEN
LINKS

Aldus besloten in/ae openbi 
Statengriffie^/V

SP.

FvD_______
VVD
PVV_______
Groenlinks
CDA_______
PvdA 
Christenunie 
SP________
50PLUS
D66_______
PvdD 
SGP 
GO________
DENK 
Totaal



Provincie Flevoland

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

Onderwerp motie: Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders

Agendapunt: 9

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

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

dat windturbines niet in het belang zijn van de Flevolanders,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALEj&aa^N

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Overwegende dat:
de Flevolanders zich steeds bewuster worden van de nadelige gevolgen van windturbines in hun 
landschep,

Aan dê voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland

Constaterende dat:
het college torenhoge ambities heeft op het gebied van windenergie,
windturbines nauwelijks energie opleveren vergeleken met andere energiebronnen, 
windturbines een lang, milieuvervuilend productieproces kennen,
alleen al de productie van de betonnen fundering meer CO2 uitstoot dan dat er met de 
gesubsidieerde levensduur van de windturbine wordt bespaard,
dat arbeiders in de turbineblad fabrieken onder erbarmelgke omstandigheden en blijvende schade 
voor hun gezondheid hun werk moeten doen,
windturbines steeds vaker dicht bij Flevolandse woonwijken worden geplaatst,
windturbines slecht zijn voor de natuur, met name voor insecten, vleermuizen en vogels, 
windturbines slecht zijn voor de mens, vanwege onder andere slagschaduw, lichtschittering, 
horizonvervuiling en laagfrequent geluid,
windturbines uit zichzelf in brand kunnen vliegen en/of dat wieken zomaar los kunnen schieten, 
bijvoorbeeld door acute metaalmoeheid,
de betonnen fundering vaak niet wordt gesaneerd.

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



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

PAnnj voo« M vnjHiio

Partij van de Arbeid

Christenunie

SP.

SGP

Stemverhouding TegenVoor

FvD 7 7
WD 6 6
PW 4 4
Groenlinks 4 4

3 3
3 3

Christenunie 1 2
SP 2 2
5OPLUS 2 2
D66 2 2
PvdD 2 2
SGP 1 1
GO 1 1
DENK 1 1
Totaal 40 12 28

De motie is: Aangenomen Verworpen

Aldus besloten ii Ie ope^ e v(

©
»*•>»■ jrtd

D66
flcvclar.d

GO

Forum voor 
Democratie

GROEN
LINKS

idering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Voorzitter, / 
L. Verbeek/

Partij voor 
de Dieren

CDA
PvdA

03 
.PLUSJ

Statengriffier.
A. Kost /,



Provincie Flevoland

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

•2i-, ijLjQS

Onderwerp: Stop de verhuurdersheffing

Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

In vergadering bijeen op: 27 mei 2020

I Verzoeken het college/  Dragen het college op/  Spreken uit

Naam initiatiefnemer: W.F Muickhuijse (SP), Paul van der Starre (50PLUS), Sharon de Lely (FvD)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALEiSfrftT.EN

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

• Bij het rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van deze verhuurdersheffing en andere heffingen die 
het investeringsvermogen van de corporaties belemmeren, om sociale huurwoningen, met aandacht 
voor levensloopbestendig woningen, starterswoningen te bouwen.

• Bij de minister te pleiten ervoor te zorgen dat het opheffen van deze belemmeringen en de middelen 
die in het investeringsfonds van de woningcorporaties terugvloeien, ook daadwerkelijk voor bouwen 
van sociale huurwoningen wordt gebruikt al dan niet via een apart investeringsfonds.

En gaan over tot de orde van de dag.

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

Overwegende dat:
• In deze crisistijd en zeker ook daarna, de vraag naar doelgroepgerichte en levensloopbestendige 

betaalbare sociale huurwoningen zonder enige twijfel zal toenemen.
• Verduurzaming en hurenprijzen binnen de perken houden, juist nu, daarom een grote urgentie heeft.

Constaterende dat:
• Onderzoek in opdracht van Aedes, VNG en de Woonbond, naar de effecten van de verhuurderheffing, 

heeft uitgewezen dat een van de gevolgen van deze heffing is dat woningcorporaties tienduizenden 
huizen minder kunnen bouwen, https://www.woonbond.nl/publicatie/evaluatie-verhuurderheffinq- 
2013-2020

• De wachttijden voor sociale huurwoningen steeds langer worden en er een groot tekort is aan deze 
woningen. En de huidige maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben
Bij de troonrede 2019 door het kabinet is bepleit de investeringsruimte van corporaties te verruimen 
De landelijke overheid een aanzienlijke bouwopgave aan de provincie Flevoland heeft opgelegd. 
De Randstedelijke rekenkamer heeft geconcludeerd dat de provincie Flevoland grote ambities heeft 
maar tot heden meer had kunnen doen.
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Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Flevolands water over Flevolandse akkers

Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

PROVlNCIALEr^TAT^EN

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Overwegende dat:
• Flevoland pretendeert voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen binnen de Agrarische sector 

(maar in dit geval dus niet);
• Er bij aanhoudende droogte mogelijk beregeningsverboden voor traditionele waterkanonnen 

uitgevaardigd kunnen worden;
• Er in de komende crisistijd behoefte is aan investeringen;

Constaterende dat:
Steeds meer boeren vanwege de droogte apparatuur aanschaffen om hun land te kunnen beregenen; 
De vraag volgens RTV Noord zo groot is dat er bijna geen haspels en pompen meer te krijgenzijn; 
Deze apparatuur doorgaans bestaat uit honderden meters lange slang op een haspel, een dieselpomp 
en een waterkanon;
De kosten van die installatie kunnen oplopen tot 100.000 euro;
Een duurzame aanpak voor het vochtig houden van het land bestaat uit een elektrische aandrijving en 
een ondergronds leidingstelsel ;
Een dergelijke installatie buiten Flevoland al met succes wordt toegepast, en inmiddels ook op een 
bedrijf binnen Flevoland;
Dit bedrijf dezelfde bevochting bereikt met ongeveer 6000 euro elektriciteitskosten tegen anders 
50.000 euro diesel kosten (om maar te zwijgen van de dieseluitstoot);
Een dergelijke installatie prima aangesloten kan worden op zonnepanelen op het dak van de 
boerderij, en daardoor naast de elektriciteitskosten ook vastrechtkosten kunnen worden vermeden; 
Je met Je boerenverstand kunt beredeneren dat droogte doorgaans gepaard gaat met zonneschijn ; 
Uit onderzoek van de WUR (WPR 811) blijkt dat bij elektrisch beregenen op grijze stroom bovendien 
de CO2-uitstoot halveert ten opzichte van diesel. Bij gebruik van eigen opgewekte zonne-energie 
daalt de CO2-uitstoot met ongeveer 95%, en bovendien komt bij elektrisch beregenen geen stikstof 
vrij. Dit blijkt - indien het binnen de hele regio wordt toegepast - besparingen op te kunnen leveren 
van 30.000 tot 50.000 kg NOx;
Een overstap van diesel naar elektrische aandrijving dus bijdraagt aan financiële en milieutechnische 
verduurzaming van de akkerbouw;
De Flevopolder door zijn kavel ontsluiting en hoge kwaliteit grondwater uitermate geschikt is voor 
deze vorm van bevochtiging;
Er diverse knelpunten zijn die de overstap naar elektrisch beregenen momenteel belemmeren, zoals 
de aanleg van de elektriciteitsaansluiting, de vaste kosten van zo'n aansluiting die het helejaar 
doorlopen terwijl deze slechts in het droge seizoen worden gebruikt, wat te doen met die aansluiting 
bj huur en verhuur van percelen onderling, het verkrijgen van vergunningen voor het slaan van 
waterbronnen, de kosten van onderzoek (o.a. kwaliteit grondwater) en ontwerp die door een enkele 
vooroplopende boer niet gedragen kunnen worden of als te risicovol worden beleefd;
Akkerbouwers vanuit een oogpunt van risico's en kostprijs hun bedrijfsvoering regelen, en daarom 
technologische veranderingen pas invoeren indien deze in praktijk zich bewezen hebben;

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



en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
• Uit te spreken dat het bestuur een warm voorstander is van het de overstap naar elektrische 

beregeningsinstallaties door land- en tuinbouwers;
• Te onderzoeken op welke wijze er vanuit de provincie een versnelling teweeg gebracht kan 

worden om op grote schaal de Flevolandse akkers van deze innovatieve installatie te voorzien en 
hier op de volgende PS vergadering op terug te rapporteren. Te denken valt aan 
steunmaatregelen, versnelde verguhningsprocedures, samenwerking met het waterschap, PÓP 
projecten met akkerbouwers en samenwerking met financiers;



De motie wordt ondersteund door:
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Provincie Flevoland
’’

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

iguSzy
Onderwerp: Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij

Agendapunt: 9

(CDA)

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie), Paul van der Starre (50PLUS), Bryant Heng 
(Christenunie), Cornells van den Berg (GO), ^aak Simonse (SGP), W. Boutkan (PVV), Johan van Slooten

X Verzoeken het college

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Overwegende dat:
• Het Europese verbod op de pulskorvisserij daarom onnodig is;

/  Dragen het college op /  Spreken uit
Om samen met Provinciale Staten uit te spreken dat we als Provincie Flevoland de pulskorvisserij 
ondersteunen;
Om naar aanleiding van de conclusies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES), 
namelijk dat elektrisch vissen met de pulskor veel minder schade aanricht dan de traditionele 
boomkor, contact op te nemen met de staatssecretaris of minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) om het belang te benadrukken van het zo snel mogelijk hervatten van de pilot 
en daarmee de belangen van onze Urker vissersvloot te behartigen, en om hierover terug te koppelen 
naar de Provinciale Staten;
Om in brede zin te starten met de lobby voor de herintroductie van de pulskorvisserij of de reeds 
gestarte lobby vanuit Flevoland krachtig te ondersteunen en intensiveren, zowel richting Den Haag 
als richting Brussel, waarbij actief dit rapport in Europa onder de aandacht wordt gebracht en erop 
wordt aangedrongen dat het meegenomen wordt in de evaluatie van het visserijbeleid en waarbij GS 
aangeeft welke extra lobby-activiteiten zullen worden aangewend;
Om m.b.v. het rapport er actief op aan te dringen dat de puls wordt opgenomen in de beschrijving 
van een duurzaam vistuig;

en gaan over tot de orde van de dag.

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

Constaterende dat:
In april 2019 het Europees Parlement besloot om het elektrisch vissen te verbieden omdat de 
pulstechniek schadelijk zou zijn voor de natuur;
Vissers weer terug moesten naar de traditionele boomkorvisserij waarbij zware kettingen over de 
zeebodem worden gesleept;
De belangrijkste wetenschappelijke organisatie op het gebied van zeevisserij, de Internationale Raad 
voor Onderzoek der Zee (ICES), nu heeft geconcludeerd dat elektrisch vissen met de pulskor veel 
minder schade aanricht dan vissen met de traditionele boomkor;
Onze Urker vissersvloot aanzienlijke investeringen heeft gepleegd in pulskorvisserij.
Met pulskorvissen veel minder brandstof wordt verstookt en dus financiële voordelen heeft en ook 
goed is voor het milieu;
De EU eind 2020 het huidige visserijbeleid evalueert;
Nederland het pulsvisverbod aanvecht by het Europese Hof van Justitie van de EU waarbij de nieuwe 
informatie uit het rapport van ICES in die zaak zal worden meegenomen;

• Gedeputeerde Staten o.a. de beschikking heeft over een 'Team Europa' van 3 personen die contacten 
onderhoudt tussen de provincie en de Europese Unie en Gedeputeerde Staten adviseert over politieke 
thema's die binnen hun kennisgebied vallen;
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Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Corona fonds Flevoland

Agendapunt: 9

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Franco Achtien (VVD), Bas de Reus (Groenlinks), Willem de Jager (PvdA)

Tiko Smetsers (D66), Hennie Bogaards (CDA), Bryant Heng (Christenunie)

PROVINCIALE^Svn^fl

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

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

Constaterende dat:
De corona crisis een direct negatief effect heeft op een groot deel van de Flevolandse ondernemers, 
instellingen en verenigingen;
De bestaande maatregelen vanuit het Rijk, Provincie en Gemeenten niet voor alle Flevolandse 
ondernemingen, instellingen en verenigingen effect hebben;
Het College van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven van plan te zijn om op de middel lange en 
lange termijn extra provinciale maatregelen te treffen als gevolg van de corona crisis;

 Verzoeken het college / X Dragen het college op /  Spreken uit
1. Om een budget (Noodfonds Corona) van maximaal 4 miljoen euro vrij te maken t.b.v. urgente 

maatregelen in het corona dossier die complementair zijn aan de maatregelen vanuit het Rijk, 
Provincie en Gemeenten;

2. Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserve;
3. Het college te mandateren om corona gerelateerde maatregelen te nemen die en/of:

• urgent en direct noodzakelijk zijn;
• direct cofinanciering genereren;
• een multiplier effect hebben;

4. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de voorgenomen corona gerelateerde maatregelen;
5. Bij de najaarsnota verantwoording af te leggen over de eventuele uitgaven uit het budget dat onder 1 

is genoemd en dit te betrekken bij de toegezegde middellange en lange termijn aanpak.

Overwegende dat:
Het in het belang van Flevoland is om nu de Flevolandse ondernemers, instellingen en verenigingen 
overeind te houden;
De indieners een noodfonds wenselijk achten voor die ondernemers, instellingen en verenigingen die 
geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van de landelijke, provinciale of gemeentelijke 
regelingen en toch hard getroffen worden door de COVID 19 maatregelen;
Het noodfonds ook stimulerend en faciliterend ingezet kan worden;
De behoefte van Flevolandse ondernemingen, instellingen en verenigingen niet alleen op het gebied 
van financiering zit, maar ook op het gebied van business development en (om)scholing en hét 
noodfonds hier ook voor aangewend moet kunnen worden;
Het College van Gedeputeerde Staten tijdensde Najaarsnota met een integraal plan komt, waarbij 
de financiële impact van dit fonds integraal onderdeel zal zijn van de Najaarsnota;
Het afgesproken weerstandsvermogen uit de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 hoort bij de 
integrale analyse van de Najaarsnota;
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Provincie Flevoland

Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
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Onderwerp: Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria

Agendapunt: 9

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

!^1

kinderen in Griekenland zelf^te beginnen met 48 en in driejaar oplopend tot 500;
Deze maatregelen een mooi/gebaar zijn in de goede richting, maar niet voldoende om de kinderen op 
korte termijn uit deze sitqatie te halen en de kans lopen nogJaren op deze opvang te moeten
wachten ;

/r

en gaan over tot de orde van de dag.

Bryant Heng (Christenunie)

Handtekening initiatiefnemer;

PROVINCIALE^nj^

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

Constaterende dat: /
• In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eil^d Lesbos aljaren alleenstaande kinderen onder 

erbarmelijke omstandigheden verblijven; /
• Deze kwetsbare kinderen in de kampen geen onderwijs krijgen en gebrekkig toegang hebben tot

medische zorg; /
• De kinderen risico lopen slachtoffer te woeden van seksueel misbruik en mensenhandel;
• De Griekse regering een noodoproep he^ gedaan aan EU landen om 2.500 kinderen van de in totaal

5.000 kinderen op te nemen; /
• Er inmiddels 11 landen gehoor hebber/gegeven aan deze oproep en er 1.600 kinderen worden

opgenomen; /
• Diverse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children hebben 

opgeroepen om 500 kinderen in^derland op te nemen;
• Het kabinet inmiddels heeft to^gezegd te willen betalen voor opvang voor een deel van deze 500 

kinderen in Griekenland zelf,/te beginnen met 48 en in drie jaar oplopend tot 500;

Motie nr.: 7
(In te vullen door de griffier)

Naam initiatiefnemer: Hicham Ismaili Alaoui (Groenlinks), Chris Schotman (CDA), Dania Al-Obaidi (PvdA), 
Arief Khedoe (DENK), Leonie Vestering (Partij voor de Dieren), Yvonne den Boer (D66), Maike Müller (SP),

Overwegende dat: /
• Er in Nederland dooi/ae organisatie Nidos gastgezinnen zijn geselecteerd die de kinderen willen en 

kunnen opvangen; /
• Er inmiddels 42 gemeenten in Nederland zijn die besloten hebben deze oproep te steunen;
• Er meer dan 10p'(oud)politici, artsen, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en religieuze 

leiders die de pproep steunen;
• Er in Flevoland door vijf gemeentes een soortgelijke oproep is/zal worden gedaan;

 Verzoeken het-college /  Dragen het college op /  Spreken uit
De oproep van d^Flevolandse gemeenten (en 41 andere gemeenten in Nederland) voor het opnemen van 500 
alleenstaande l$inderen bij gastgezinnen te ondersteunen en er bij het kabinet op aan te dringen de komst en 
vestiging van deze kinderen in Nederland mogelijk te maken
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Bouwen aan de Flevolandse ecologische reserves

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2019

Nummer Statenvoorstel: 2537750

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

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

https://www.overshootdav.org/newsroom/countrv-overshoot-davs/

PROVINCIALE,;S;TOEN

MOTIE

Overwegende dat:
natuur en ecologie van levensbelang zijn;
een groene omgeving bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners; 
een sterke Flevolandse Ecologie bijdraagt aan goede klimaatadaptatie, zoals het tegengaan van 
hittestress, en het bergen van water etc.;
er niet alleen met de financiële reserves, maar ook met de ecologische reserves met de grootst 
mogelijke verantwoordelijkheid moet worden omgesprongen;
Flevoland structureel te weinig geld beschikbaar heeft om de bovenstaande zaken daadkrachtig aan 
te pakken;
Het noodzakelijk en urgent is om serieuze investeringen te doen in het versterken van onze natuur, 
ecologie en biodiversiteit;

Constaterende dat:
de provincie Flevoland ruime financiële reserves heeft opgebouwd (totaal eigen vermogen van 258 
miljoen euro);
de ecologische reserves echter negatief zijn;
op 3 mei 2020 alle natuurlijke hulpbronnen voor hetjaar 2020 in Nederland al verbruikt zijne
er nog slechts 15% over is van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland, en we op een kritisch 
punt zijn beland waarop verdere teruggang kan betekenen dat herstel niet mogelijk is;

en gaan over tot de orde van de dag.
een fonds ecologie op te richten enjaarlijks 1% van de provinciale reserves, het totaal eigen 
vermogen, hierin te storten;
Provinciale Staten te informeren over concrete plannen voor de versterking van de ecologie en haar 
reserves, en dit fonds te gebruiken als (co-)financiering;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Motie nr.: 8
(In te vullen door de griffier)
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Zoekgebieden tijdelijke ombuiging uitgaven ten behoeve van Flevolandse economie

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2019

Nummer Statenvoorstel: 2537750

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Overwegende dat:

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Niek Beenen (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCALE^A^N

MOTIE

de nasleep van de coronacrisis nog onbepaald is;
een sterke economische krimp een grote impact heeft op de ondernemers en alle (andere) inwoners 
van Flevoland;
een sterke economische krimp een negatieve impact heeft op de budgetten van de Nederlandse 
overheden;
het in het belang van voorgenoemden is om vroegtijdig in kaart te hebben gebracht welke 
overheidsuitgaven in aanmerking komen voor tijdelijke ombuiging ten behoeve van de economie;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

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

• zoekgebieden aan te wijzen in de Flevolandse jaarrekening van 2019, op basis waarvan in de 
toekomst bepaald kan worden welke provinciale uitgaven in aanmerking komen voor tijdelijke 
ombuiging ten behoeve van de Flevolandse economie;

Motie nr.: 9
(In te vullen door de griffier)

Constaterende dat:
• het verloop van coronacrisis onvoorspelbaar is volgens de experts van het RIVM; 

de huidige economische prognoses een economisch krimp van 5% tot 10% laten zien in 2020; 
de economische prognoses uitgaan van een snelle afloop van de coronacrisis;



De motie wordt ondersteund door;
NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENINGPARTIJ

o/vcuo

MaTi|voo»n vnjKtio

Christenunie

SGP

Stemverhouding Voor Tegen

FvD 7 7
VVD 6 6
PW 4 4
Groenlinks 44
CDA 3 3
PvdA 3 3
Christenunie 2 2
SP 22
5OPLUS 2 2
D66 2 2
PvdD 2 2
SGP 1 1
GO 1 1
DENK 1 1
Totaal 10 3040

De motie is: zQ Aangenemen Verworpen

D66
Oovpland

Roalltmoa Ooddkracnt

Forum voor 
Democratie

Partij voor 
de Dieren

-PLUS

GROEN
LINKS

Aldus besloten ici d^ openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Statengriffier,// / Voorzitter,
A. Kost / / 7 / L. Verbeék

DENK

Partij VAN de Arbeid



Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Versnellen vergunningverlening voor Flevolandse ondernemers

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2019

Nummer Statenvoorstel: 2537750

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Niek Beenen (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALE^^^

MOTIE

Overwegende dat:
• Een sterke economische krimp een grote impact heeft op de inwoners en ondernemers van Flevoland;
• Investeringen een aanjager van de economie zijn;
• Veel ondernemers crisistijden willen gebruiken om te investeren;

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

• Om te onderzoeken hoe de Provincie Flevoland de vergunningverlening kan versnellen zodat 
ondernemers makkelijker kunnen investeren en kansen optimaler kunnen benutten, en om de 
uitkomsten hiervan voor het zomerreces terug te koppelen aan Provinciale Staten;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

Constaterende dat:
• Huidige economische prognoses eén economisch krimp van 5% tot 10% verwachten in 2020;
• Het verloop van het Coronavirus onvoorspelbaar is volgens de experts van het RIVM;

Motie nr.: 10
(In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

Mtrif VOO* M VKIJHIlO

Partij van de Arbeid

Christenunie

SGP

Stemverhouding Voor Tegen

FvD 7 7
VVD 6 6
PVV 4 4
Groenlinks 4 4
CDA 3 3

3 3
2 2
2 1

5OPLUS 1 1
D66 2 2
PvdD 2 2
SGP 1 1
GO 1 1
DENK 1 1
Totaal 40 18 22

De motie is: Aangenomen Verworpen

D66
QovoUnd

Forum voor 
Democratie

GROEN
LINKS

Partij voor 
de Dieren

_Ptus;

SP.

Aldus besloten in de/openbare v^adeping van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Statengriffier,/ / i Voorzitter,
A. Kost / / / / L. Verbee/

PvdA
Christenunie
SP~

CO

ISS^^9



Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Onderzoek Heckrunderen

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen

Nummer Statenvoorstel: 2550357

PROVINCIALMj^

MOTIE

Constaterende dat:
• Het college in het Statenvoorstel Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers

Oostvaardersplassen, by beslispunt 3, voorstelt om geen vervolg te geven aan het
literatuuronderzoek anticonceptie en daarmee geen wijzigingen in het Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen aanbrengt;

• Provinciale Staten de bevoegdheid hebben, om o.a. onderzoek naar aanvullende of andere 
beheersmaatregelen die het welzijn van de dieren kunnen optimaliseren en kunnen leiden tot 
aanpassing van het Beleidskader (punt 4 Statenvoorstel);

• Heckrunderen andere graaseigenschappen hebben als de edelherten en de Konikpaarden en zich 
daardoor slecht kunnen handhaven in de concurrentiestrijd met deze grote grazers en de duizenden 
ganzen. Heckrunderen worden ingezet om de graslanden niet te laten verruigen. Maar door de 
aanwezigheid van duizenden ganzen er onvoldoende voedsel is voor de Heckrunderen en anno nu mei 
2020 nog steeds moeten worden bij gevoerd;

• Dat zolang het aantal grote grazers niet terug is gebracht tot het in het Beleidskader genoemde 
aantal van 1.100 grote grazers, de Heckrunderen iedere winter in ernstige problemen dreigen te 
komen;

Overwegende dat:
Het college op vragen vanuit de Staten om de Heckrunderen te verplaatsen uit hét gebied, verwijst 
dat eerst de reset van de grote grazers moet plaatsvinden;
De commissie van Geel in haar advies er van uitging dat de reset van de grote grazers in 2018 zou 
plaatsvinden, hetgeen tot op heden echter nog niet tot uitvoering is gebracht;
Het aantal grote grazers volgens het Beleidskader moet worden teruggebracht tot 1.100 dieren
d.m.v. afschot van een deel van de edelherten en het vangen en uit het gebied plaatsen van 
Konikpaarden;
Ten tyde van het opstellen van het advies van de Commissie van Geel er in de Oostvaardersplassen 
minder dan 160 Heckrunderen liepen;
Commissie van Geel adviseerde in 2018 niet in te grijpen in het aantal Heckrunderen omdat een 
verdere verlaging van het aantal Heckrunderen ten koste zou kunnen gaan van de levensvatbaarheid 
van de populatie Heckrunderen. Over het gewenste aantal, eventueel terugdringen van het aantal 
Heckrunderen en de wijze waarop, staat hierover niets vermeld. Het verplaatsen of uitnemen van de 
Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen, was een onderdeel uit het rapport van Geel;
Er blijkens de helicoptertelling van oktober 2019 er inmiddels minimaal 290 Heckrunderen zijn; 
Er deze zomer waarschijnlijk 100 Heckrundkalveren zijn of worden geboren, waardoor er nu mogelijk 
ongeveer 400 Heckrunderen lopen;
Bij uitblijven of langer uitstellen van maatregelen ter beperking van het aantal Heckrunderen er 
mogelijk volgendjaar ongeveer 500 Heckrunderen zullen lopen;
Door de sterke groei van het aantal Heckrunderen, het steeds moeilijker zal worden deze dieren 
elders onder te brengen;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Motie nr.: 11
(In te vullen door de griffier)



en gaan óver tol de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan (PVV), E. Raap (Forum voor Democratie), P. van der Starre (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

i

l

 Verzoeken het college / X Dragen het college op /  Spreken uit
• Met inachtneming van de adviezen uit het Rapport van Geel, (juridisch) onderzoek te doen, naar de 

mogelijkheden en onmogelijkheden om de kuddes Heckrunderen op korte termijn geheel of 
gedeeltelijk uit het gebied de Oostvaardersplassen te verwijderen of te verplaatsen;

• De resultaten van dit (juridisch) onderzoek, birinen 3 maanden aan Provinciale Staten voor te leggen;

• Er in de winter steeds grotere hoevelheden hooi gevoerd zullen moeten worden;
• De kans op een crash bij de grote grazers komende winter groot is indien het aantal grote grazers 

niet al voor de komende winter sterk wordt teruggebracht;
• Een nieuwe crash opnieuw tot heftige verontwaardiging en maatschappelijke onrust zal leiden bij 

burgers;
• Het onderzoeken en verkennen van de voor- en nadelen van het uitnemen van één óf meer soorten 

grote grazers onderdeel vormde van het rapport van Geel;
• Er een onderbouwing nodig is om de Heckrunderen te verplaatsen uit het gebied en dat deze 

onderbouwing niet kan wachten tot na de reset, welke waarschijnlijk nog jaren kan duren.
• Met het tijdig starten van deze onderbouwing, nieuwe vertraging door eventueel nieuwe juridische 

procedures zoveel mogelijk kan worden voorkomen;



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

VOO* m vatjMiio

Partij van oe Arbeid

Christenunie

SGP

Stemverhouding Voor Tegen

FvD 7 7
VVD 6 6
PVV 4 4

4 4
3 3

PvdA 3 3
Christenunie 2 2
SP 2 2
5OPLUS 2 2
D66 2 2
PvdD 2 2
SGP 1 1
GO 1 1
DENK 1 1
Totaal 40 17 23

De motie is: Aangenomen Verworpen

5
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen

Agendapunt: 8b

Onderwerp Statenvoorstel: Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen

Nummer Statenvoorstel: 2550357

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIAL E;:;S;T:AEN

MOTIE

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

Constaterende dat:
- Het Kotterbos aan de rand van de Oostvaardersplassen ca 372 hectare groot is;
- Op dit moment enkel het noordelijk deel van het kotterbos, ca 12 hectare, jaarrond opengesteld is voor alle 
grote grazers;
- Het zuidwestelijk deel van het Kotterbos, ca 72 hectare, enkel opengesteld is voor edelherten, maar niet 
voor heckrunderen en konikpaarden;
- In de overeenkomst gesloten tussen het Rijk en de Provincie Flevoland betreffende de overdracht van de 
verantwoordelijkheid over dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen in de kaart staat opgenomen dat de grote 
grazers het volledige kotterbos moeten kunnen betrekken;
- Staatsbosbeheer volgens het vastgestelde managementplan de ICMO2 aanbevelingen volledig onderschrijft;
- De Provincie Flevoland met het Rijk is overeengekomen de aanbevelingen van ICMO2 over te nemen;
- ICM02 ten behoeve van de bescherming van het dierenwelzijn adviseert om het Kotterbos voor de drie 
soorten grote grazersJaarrond open te stellen;

 Verzoeken het college / X Dragen het college op /  Spreken uit
In overleg met Staatsbosbeheer zo spoedig mogelijk het zuidwestelijk deel van het Kotterbos open te stellen 
voor heckrunderen en konikpaarden, waardoor meer beschuttingsgebieden gecreëerd worden voor de grote 
grazers in de Oostvaardersplassen

Overwegende dat:
- De openstelling van het zuidwestelijk deel van het Kotterbos zal leiden tot ongeveer 72 extra hectare 
beschutting voor konikpaarden en heckrunderen;
- Meer beschutting door de openstelling van het Kotterbos volgens het ICMO2 zal leiden tot een hoger 
dierenwelzijn;
- Staatsbosbeheer het hekwerk rondom het zuidwestelijk deel van het Kotterbos reeds geschikt heeft gemaakt 
voor betreding van zowel de edelherten, de heckrunderen als de Konikpaarden;

Motie nr.: 12
(In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

FAJItllVOOBM VtIJMtIO

Partij van oe Arbeid

Christenunie

SGP

Stemverhouding TegenVoor

FvD 7 7
VVD 6 6
PW 4 4
Groenlinks 4 4
CDA 3 3
PvdA 3 3
Christenunie 2
SP 2 2
5OPLUS 2 2
066 2 2
PvdD 2 2
SGP 1
GO 1 1
DENK 1 1
Totaal 40 20 20

De motie is: Aangenomen Verworpen
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Partij voor 
de Dieren

Aldus besloten ii/dTopenbare ve^dering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Statengriffier, / / Voorzitter,
A. Kost / / ƒ // L. Verbeek /

SP.
E0 
.PI-USj



Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

3 Pi

Onderwerp: Draagvlakmeting energietransitie en onderzoek deelonderwerpen

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Maxim Gortworst (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALE^:TA,TEN

MOTIE

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) 
Flevoland

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
om een draagvlakmeting uit te laten voeren voor de energietransitie, waarbij de inwoners van 
Flevoland gevraagd worden naar hun opvatting over a) de gehele energietransitie, b) windturbines op 
land, c) windturbines op water, d) zonneweides op land, e) zonneweides op water en f) thorium- 
energie;
om een onderzoek te houden onder de inwoners van Flevoland, met onder andere de vragen 1) hoe 
zij denken over windturbines van 246 m hoog binnen een straal van 1700 m van hun huis, 2) of zij op 
de hoogte zijn van het fenomeen slagschaduw, en 3) of zij bekend zijn met hoeveel energie 
windturbines opleveren ten opzichte van de totale energievraag;

Overwegende dat:
alle initiatieven om het energie-aanbod te vergroten aangemoedigd en serieus overwogen moeten 
worden;
er allerlei werkgroepjes zijn die eenzijdig naar het energievraagstuk kijken, en die onvoldoende 
meewegen wat de mogelijke consequenties zijn voor de inwoners van Flevoland;
het nu al klip en klaar is dat Flevoland niet genoeg energie op gaat wekken met windturbines en 
zonneweides om aan de totale energievraag te voldoen;

thorium, op termijn, een CO2-neutrale en betaalbare energiebron vormt;

Motie nr.: 13
(In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENINGPARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE

Onderwerp: Flevoland blijft met de voorgestelde energietransitie afhankelijk van conventionele 
energiebronnen

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Strategie Strategie) 
Flevoland

Het Flevolandse Energie bod van 4,76 TWh bij lange na niet voorziet in de energievraag van 
Flevoland;
Wind en zon vanwege wiebelstroom geen betrouwbare energiebronnen zijn;
Flevoland derhalve afhankelijk blijft van bestaande, conventionele energiebronnen;
Dat dit extra kosten met zich mee brengt;
Dat deze kosten linksom of rechtsom door de bewoners van Flevoland moeten worden opgebracht;

Constaterende dat:

Overwegende dat:
• De inwoners van Flevoland het recht hebben om inzicht te krijgen in wat de voorgestelde 

energietransitie werkelijk aan het klimaateffect oplevert;
• De inwoners van Revoland het recht hebben om inzicht te krijgen in wat de voorgestelde 

energietransitie hen gaat kosten;
X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit

Om in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal, haar inwoners te informeren dat Flevoland afhankelijk 
blijft van conventionele, waaronder fossiele, energiebronnen en dat de voorgestelde energietransitie de 
inwoners van Flevoland niet gaat brengen wat het suggereert, namen CO2-neitraliteit, maart de inwoners van 
Flevoland wel extra geld gaat kosten;

Motie nr.: 14
(In te vullen door de griffier)

P R O VIN C^E-S-T'ATE .1^



De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENINGPARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Duizenden banen voor de Flevolanders

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) 
Flevoland

Constaterende dat:
• in de concept RES wordt gesproken over dat realisatie van de transitie alleen al in 

Flevoland duizenden banen oplevert;
• dat zo'n uitspraak hoge verwachtingen wekt bij de inwoners van Flevoland;
• zo'n belofte zich moeilijk laat controleren;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland

Overwegende dat:
• de inwoners van Flevoland, vanwege haar grote belasting bjdrage aan deze

energietransitie, het recht hebben om inzicht te krijgen wat deze realisatie van de 
transitie werkelijk aan banen oplevert;

• deze banen alleen werk opleveren voor de Flevolanders als de banen ook werkelijk aan de 
Flevolanders toekomen en aansluiten op het profiel van de gemiddelde beroepsbevolking 
van Flevoland;

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

• Om concreet te maken over welke banen het gaat, om hoeveel banen het gaat, waar deze 
banen gesitueerd worden en of deze banen aansluiten bij het profiel van de gemiddelde 
beroepsbevolking van Flevoland.

Motie nr.: 15
(In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

w»n|vtX)»w vBijMCio
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PVV 4 4
Groenlinks 44
CDA 3 3
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SGP 1
GO 1 1
DENK 1 1
Totaal 40 2614
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Reken energieopwekking door biomassa uit houtkap niet mee in de RES prestatie

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Gert-Jan Ransijn (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALL^^g^N

MOTIE

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) 
Flevoland

Constaterende dat:
• biomassa meer waterinhoud heeft dan bijvoorbeeld steenkool, waardoor het onvollediger verbrandt;
• biomassa daardoor minder energie oplevert, en meer fijnstof en stikstof uitstoot;
• energiewinning uit biomassa grootschalige boskap financiert;
• de gekapte bossen decennia nodig hebben om weer te herstellen;
• boskap leidt tot habitatverlies;

biomassacentrales geen bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit of het reduceren 
van de CO2-uitstoot;
de maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales groeit, zowel in Nederland als in de landen 
waar de boskap plaatsvindt;
de Europese koepel voor wetenschappers (EASAC) heeft geoordeeld dat de subsidies voor 
biomassacentrales weggegooid geld zijn;

Overwegende dat:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Provinciale Staten van Flevoland

 Verzoeken het college / X Dragen het college op /  Spreken uit
• om energieopwekking door biomassa uit houtkap niet meé te rekenen in de RES prestatie;

Motie nr.: 16
(In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
HANDTEKENING, PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Participatie voor iedereen

Agendapunt: 8c

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland

Nummer Statenvoorstel: 2553567

en gaan over tot de orde van de dag.

MOTIE

De energietransitie doorloopt tot 2050 en er dus aanvullende projecten nodig zijn om de uiteindelijke 
doelstelling, naast klimaatneutraliteit in 2030, van reductie van CO2 uitstoot te bereiken;
Door de corporaties burgers al financieel kunnen profiteren van de energietransitie en daarnaast via 
financiële participatie invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van duurzame energie; 
Inwoners van Flevoland op basis van de participatiewaaier in het gehele proces van initiatief tot 
realisatie mee kunnen doen in de energieopgave. Inwoners daarmee zeggenschap te geven over de 
ruimtelijke inpassing in de fysiek leefomgeving;
Door dit eigenaarschap ook het maatschappelijk draagvlak stijgt en participatie handen en voeten 
krijgt, ook bij groepen die niet tot de usual suspects behoren zoals Jongeren;
Er al veel kennis aanwezig is onder (georganiseerde) inwoners, collectieven en ondernemers;

^https://WWW, klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiew 
aaier/201911+Participatiewaaier+zon-+en+windproiecten+op+land+-+Elektriciteitstafel+Klimaatakkoord.pdf
2 http://Jongres.nl

De energietransitie een grote hoeveelheid werk en verdienpotentieel voor Flevolandse bedrijven en 
collectieven vertegenwoordigd;
Duurzame energie projecten voor 50% in handen zijn van corporaties en private investeringen.; 
Het Rijk middels het Klimaatakkoord een participatiewaaier’ heeft opgesteld met daarin een 
handreiking voor verschillende (financiële) participatietr^ecten;
De FEA voornemens is omjongerenorganisaties, zoals Jong RES Nederland^, een vaste rol te bieden 
binnen Bouwsteen Participatie;

Constaterende dat:

Overwegende dat:

X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
In het uitwerken van de (financiële) participatiemogelijkheden een breed pallet te onderzoeken, 
onder meer via de participatieladder en de participatiewaaier;
Op deze wijze te bevorderen dat toekomstige investeringen in duurzame energie kunnen terugvloeien 
in de samenleving;
Met regelmaat dagen/avonden te organiseren om buurten te informeren over deze mogelijkheden en 
burgers met instanties samen te brengen;
Deze kennis mee te nemen in het opstellen van de RES 1.0 en de volgende strategieën.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Motie nr.: 17
(In te vullen door de griffier)

PROVINCIAL!^,



Handtekening initiatiefnemer:

Naam initiatiefnemer: Steven Vrouwenvelder (Groenlinks), Monique Dubois (PvdA), 
Yvonne den Boer (D66), Johan van Slooten (CDA), Lubbert Schenk (Christenunie)
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Flevolandse Potentie

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Steven Vrouwenvelder (Groenlinks), Lubbert Schenk (Christenunie)

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALMj^FE^

MOTIE

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept>RES (Regionale Energie Strategie) 
Flevoland

Overwegende dat:
• Hoe minder energie er nodig is hoe minder energie hoeft te worden opgewekt;
• Klimaatneutraal alleen lukt als er ook energie wordt bespaart naast dat het duurzaam wordt 

opgewekt;
Energiebesparing gepaard kan gaan met verhoogd woongenot door betere isolatie en ruimtebesparing 
(vloerverwarming i.p.v. radiatoren);
Energiebesparing niet alleen goed is voor het klimaat maar ook voor de portemonnee;

X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
• Naast de mogelijke hernieuwbare energie te onderzoeken, ook de potentiële energiebesparing in 

kaart te brengen;

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Constaterende dat:
De RES 1.0 voornamelijk over opwek van energie gaat;
Het eerste uitgangspunt voor de RES is: "De méést duurzame energie is energie die niet wordt 
gebruikt. Energiebesparing vormt samen met duurzame energieopwekking het uitgangspunt van de 
RES.";
Het PFO tussen het inleveren van de concept RES en het vaststellen van de definitieve RES gaat 
onderzoeken "welke opwekking aan hernieuwbare energie mogelijk is.";

Motie nr.: 18
' (In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: RES bod Flevoland

Agendapunt: 8c

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept RES Flevoland

Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

*cijfers april 2020 (bron:RvO). Exclusief kleinschalige zon-op-dak installaties (t/m 15 KWp)

MOTIE

Van mening dat:
Inwoners van Flevoland op evenredige wijze gecompenseerd dienen te worden voor hun boven- 
proportionele bijdrage aan de landelijke opgave en de daarmee samenhangende negatieve 
landschappelijke effecten van grootschalige windmolen- en zonneparken;
Dat deze compensatie moet gelden voor de gerealiseerde extra inbrenq boven het bod van 13,5% van 
de landelijke opgave;

- Dat Flevolanders met het bod van 13,5% hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar 
dat dit gelijk ook de maximale bijdrage is zonder afdoende compensatie voor de daarboven 
gerealiseerde productie;
Dat de financiële compensatie enerzijds uitonderhandeld kan worden met de overige RES-regio's 
en/of ten laste kan worden gebracht van nieuwe projecten, hetgeen tevens een dempend effect 
heeft op de investeringsbereidheid van partijen voor het ontwikkelen van nog meer nieuwe wind- en 
zonneparken in Flevoland;

Overwegende dat:
Dit proportioneel zeer genereuze bod enerzijds voortkomt uit de specifieke geschiktheid van 
Flevoland voor het opwekken van hernieuwbare energie, maar anderzijds veel begrip en 
medewerking vraagt van de Flevolanders;
Inwoners hun leefomgeving, het oorspronkelijk mooie open polderlandschap, in toenemende mate 
aangetast zien worden door grote aantallen windmolens en zonneparken;
Flevoland op basis van de reeds verleende en toegezegde SDE/SDE+ subsidies nu al een totaal van 
4TWh* gaat leveren en dat onze bijdrage in 2030, zonder druk op een goede verdeling over de 
provincies, het nu voorliggende bod zonder twijfel ver zal overstijgen;

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

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

Concrete voorstellen te ontwikkelen om Flevolanders te compenseren bij overschrijding van het bod 
van 4,76TWh in 2030;
Deze voorstellen binnen 6 maanden voor te leggen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

{

Constaterende dat:
Provinciale Staten gevraagd worden het onderdeel 'Het Flevolandse Bod' vast te stellen als zijnde de inbreng 
in het Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland inhoudende 4,76 TWh aan hernieuwbare 
energie op basis van het vastgestelde beleid bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind) en 1000 ha zon 
(Structuurvisie Zon) in landelijk gebied. Het bod is 13,5% van de landelijke opgave bestaande uit 30 RES 
regio's;

Motie nr.: 19
(In të vullen door de griffier)



Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (50PLUS), Gert-Jan Ransijn (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:



NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Zon op dak - zon op land

Agendapunt: 8c

Nummer Statenvoorstel: 2553567

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

en gaan over tot de orde van de dag.

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIAL^-a^

MOTIE

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) 
Flevoland

Constaterende dat:
Er in de structuurvisie zon (vastgesteld 18Juli 2018) ruimte geboden wordt voor 500 hectare "zon op 
land" en na een eventuele gunstige evaluatie nog eens 500 hectare.;
Er in dezelfde structuurvisie veel aandacht is voor de landschappelijke kwaliteiten van "zon op land"; 

- In de landelijke gedragscode zon op land, de zonneladder leidend wordt gezien;
Er initiatieven in Flevoland zijn waarbij zonnepanelen geplaatst worden op constructies in het 
landschap waarbij een dubbelfunctie gerealiseerd wordt, (voorbeeld is een parkeerplaats tegenover 
Walibi van 40 hectare die overkapt wordt met zonnepanelen);

Overwegende dat:
Initiatieven zoals hierboven genoemd, nu niet opgeteld worden bij de te realiseren 500 hectare maar 
gezien worden als zon op dak;
Deze zonneparken, landschappelijk gezien, dezelfde nadelen kennen als gewone zonneparken;

Naam initiatiefnemer: J.N Simonse (SGP) G.J.C. Ransijn (Forum voor Democratie) P. van der Starre 
(5OPLUS), H. van Ulsen (VVD), W. Boutkan (PVV)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

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

Dat initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen die landschappelijk gezien een zelfde impact 
hebben voor de omgeving als "zon op land", opgeteld moeten worden bij de te realiseren 500 
hectare zon op land ondanks dat zejuridisch gezien misschien beschouwd moeten worden als "zon op 
dak".;

Motie nr.: 20
(In te vullen door de griffier)
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Agendapunt: 8d

Onderwerp agendapunt: Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht

Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

en gaan over tot de orde van de dag.

MOTIE

Onderwerp: Spreek zorgen uit over mogelijke onrechtmatigheden geconstateerd bij de inschrijving van 
Keolis op de aanbesteding IJssel-Vecht

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Overwegende dat:
• De concessie IJssel-Vecht het eerste voorbeeld in Nederland is waarbij invulling wordt gegeven aan 

hoe men in een groot gebied reizigers onbegrensd wil laten reizen;
De IJssel Vecht connectie dus niet alleen van essentieel belang is voor de provincie Flevoland maar 
ook voor de provincies Overijssel en Gelderland;

X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
• Om namens de Provinciale Staten Flevoland aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel, 

die als penvoerder optreedt bij de concessie, onze zorgen uit te spreken over de mogelijke 
onrechtmatigheden die geconstateerd zijn bij de inschrijving van Keolis op de aanbesteding IJssel- 
Vecht;

• Om met Gedeputeerde Staten van de provincies Overijssel en Gelderland in overleg te treden om de 
situatie in kaart te brengen a.g.v. de geconstateerde feiten inclusief mogelijke scenario's met 
bijbehorende risico's en eventuele mitigerende maatregelen en om hierover terug te koppelen naar 
de Provinciale Staten;

Motie nr.: 21
(In te vullen door de griffier)

Constaterende dat:
• Het van oorsprong Franse Keolis in 2019 een aanbesteding heeft gewonnen met een waarde van 900 

miljoen euro voor het openbaar busvervoer in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland;
• Keolis een opdracht tot levering van 259 elektrische bussen aan het Chinese bedryf BYD heeft 

gegeven;
• Het Nederlandse VDL, dat ook elektrische bussen bouwt en Europees marktleider is, tijdens de 

aanbesteding werd gepasseerd;
• Onderzoeksplatform Follow the Money het volgende heeft gemeld: "het winnen van de aanbesteding 

is deels op een frauduleuze manier tot stand gekomen inclusief de aanschaf van elektrische bussen. 
Er zou sprake zijn van zogenoemde sideletters bij een contract met onder meer de Chinese 
bosbouwer BYD waarin beschreven zou zijn dat de Chinese bedrijven niet met boetes of rechtszaken 
zouden worden geconfronteerd als ze hun leveringsgaranties over honderden elektrische bussen niet 
zouden nakomen.";

• Keolis heeft gemeld dat tijdens de aanbesteding niet alles volgens de regels is verlopen. "Keolis denkt 
onregelmatigheden te hebben ontdekt bij haar inschrijving op de aanbesteding IJssel-Vecht en heeft 
de opdrachtgever hierover geïnformeerd. Keolis neemt afstand van ieder niet integer gedrag en zal 
passende maatregelen nemen.";



Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:
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Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

ahigaou

Onderwerp: Tijdelijk stopzetten aanbesteding laadinfrastructuur Lelystad

Agendapunt: 8d

Onderwerp agendapunt: Aanbesteding OV-Concessies IJssel-Vecht

Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

en gaan over tot de orde van de dag.

pRovincialf^^at^n

MOTIE

Constaterende dat:
• Het van oorsprong Franse Keolis in 2019 een aanbesteding heeft gewonnen met een waarde van 900 

miljoen euro voor het openbaar busvervoer in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland;
• Keolis een opdracht tot levering van 259 elektrische büssen aan het Chinese bedrijf BYD heeft 

gegeven;
• Onderzoeksplatform Follow the Money het volgende heeft gemeld: "het winnen van de aanbesteding 

is deels op een frauduleuze manier tot stand gekomen inclusief de aanschaf van elektrische bussen. 
Er zou sprake zijn van zogenoemde sideletters bij een contract met onder meer de Chinese 
busbouwer BYD waarin beschreven zou zijn dat de Chinese bedrijven niet met boetes of rechtszaken 
zouden worden geconfronteerd als ze hun leveringsgaranties over honderden elektrische bussen niet 
zouden nakomen.";

• Keolis heeft gemeld dat tijdens de aanbesteding niet alles volgens de regels is verlopen. "Keolis denkt 
onregelmatigheden te hebben ontdekt bij haar inschrijving op de aanbesteding IJssel-Vecht en heeft 
de opdrachtgever hierover geïnformeerd. Keolis neemt afstand van ieder niet integer gedrag en zal 
passende maatregelen nemen.";

• Tijdens de PS vergadering van 22 april 2020 een investeringskrediet en bijbehorende reservemutatie 
ter hoogte van € 500.000 voor de aanschaf van laadinfrastructuur voor openbaar vervoer op 
busstation Lelystad is geautoriseerd;

Overwegende dat:
• Er waarschijnlijk aanzienlijke vertragingen zullen optreden voordat de eerste electrische bus zich zal 

gaan opladen via de laadinstallatie bij busstation Lelystad;
In de provincie Flevoland de totale schade a.g.v. het Corona virus in het eerste halfjaar van 2020 
uitgekomen is op 530 miljoen euro en per maand de schade zo'n 210 miljoen euro is en de crisis nog 
lang niet voorbij is;
De provincie Flevoland de komende tijd iedere euro zal nodig hebben om de economie te 
ondersteunen;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

X Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
• Om tijdelijk alle werkzaamheden stop te zetten die betrekking hebben op de aanschaf van 

laadinfrastructuur voor openbaar vervoer op busstation Lelystad;
• Om samen met Gedeputeerde Staten van de provincies Overijssel en Gelderland in overleg te treden 

om de risico's in kaart te brengen van het implementeren van de benodigde laadinfrastructuur terwijl 
de status van de oorspronkelijke aanbesteding van de concessie nu onduidelijk is en om hierover 
terug te koppelen naar de Provinciale Staten;

Motie nr.: 22
(In te vullen door de griffier)



Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:



De motie wordt ondersteund door:
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Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria

Agendapunt: 9

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Handtekening initiatiefnemer:

PROVINCIALE-S-TA-TE.N

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Naam initiatiefnemer: Hicham Ismaili Alaoui (Groenlinks), Chris Schotman (CDA), Dania Al-Obaidi (PvdA), 
Arief Khedoe (DENK), Leonie Vestering (Partij voor de Dieren), Yvonne den Boer (D66), Maike Muller (SP), 
Bryant Heng (Christenunie)

Constaterende dat:
• In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos al jaren alleenstaande kinderen onder 

erbarmelijke omstandigheden verblijven;
• Deze kwetsbare kinderen in de kampen geen onderwijs krijgen en gebrekkig toegang hebben tot 

medische zorg;
• De kinderen risico lopen slachtoffer te worden van seksueel misbruik en mensenhandel;
• De Griekse regering een noodoproep heeft gedaan aan EU landen om 2.500 kinderen van de in totaal 

5.000 kinderen op te nemen;
• Er inmiddels 11 landen gehoor hebben gegeven aan deze oproep en er 1.600 kinderen worden 

opgenomen;
• Diverse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children hebben 

opgeroepen om 500 kinderen in Nederland op te nemen;
• Het kabinet inmiddels heeft toegezegd te willen betalen voor opvang voor een deel van deze 500 

kinderen in Griekenland zelf, te beginnen met 48 en in drie jaar oplopend tot 500;
• Deze maatregelen een mooi gebaar zijn in de goede richting, maar niet voldoende om de kinderen op 

korte termijn uit deze situatie te halen en de kans lopen nog jaren op deze opvang te moeten 
wachten ;

 Verzoeken het college /  Dragen het college op /  Spreken uit
De oproep van de Flevolandse gemeenten (en 50 andere gemeenten in Nederland) voor het opnemen van 500 
alleenstaande weeskinderen bij gastgezinnen te ondersteunen en er bij het kabinet op aan te dringen de 
komst en vestiging van deze kinderen in Nederland mogelijk te maken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

Overwegende dat:
• Er in Nederland door de oi^anisatie Nidos gastgezinnen zijn geselecteerd die de kinderen willen en 

kunnen opvangen;
• Er inmiddels 42 gemeenten in Nederland zijn die besloten hebben deze oproep te steunen;
• Er meer dan 100 (oud)politici, artsen, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en religieuze 

leiders die de oproep steunen;
• Er in Revoland door vijf gemeentes een soortgelijke oproep is/zal worden gedaan;

Motie nr.: 23
(In te vullen door de griffier)



De motie wordt ondersteund door:
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lering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 
Voorzitter, /
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De motie is:
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