BESLUITENLIJST
Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 15 mei 2019
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Groot Koerkamp (GroenLinks) en de heer Slingerland (GroenLinks). De
heer Ten Bolscher (SGP) arriveert later. De heer Stuut (FvD) vertrekt eerder en is niet aanwezig bij de stemmingen onder
agendapunt 17.

1.Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij richt een speciaal woord van welkom aan de Burgerleden die straks beëdigd zullen worden en aan
het nieuwe lid van de Rekenkamer Oost-Nederland.


De fractie van GroenLinks doet een ordevoorstel om agendapunt 14 (Herziening
omgevingsverordening) nu af te voeren van de agenda en te agenderen voor een Statentafel.
Dit voorstel wordt ondersteund en agendapunt 14 wordt voor nu afgevoerd van de agenda;



De fractie van PVV doet een ordevoorstel: zij wenst een extra Statenvergadering over de
uitkomsten van het WOB-verzoek Lithium Werks;



De fractie van D66 doet een ordevoorstel om over ditzelfde onderwerp eerst een Statentafel te
organiseren en binnen drie weken een extra Statenvergadering.

Beide ordevoorstellen worden in stemming gebracht;


Uit de stemming over het ordevoorstel een extra Statenvergadering te houden blijkt dat
hiermee het vereiste 1/5e deel instemt;



Uit de stemming over het ordevoorstel eerst een Statentafel te organiseren over Lithium
Werks blijkt dat de fracties van PVV, FvD en 50PLUS hier tegen zijn, de overige fracties voor;

Het Presidium zal e.e.a. gaan inplannen.
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend:
Brommer-Van der Toorn c.s.

Aanpakken criminaliteit door dieractivisten

MV2

Duitman c.s.

Laagvliegroutes vliegveld Lelystad

MV3

Veltmeijer

Geen extra zonneparken in groen Overijssel

MV4

Pool

Geef de Statenzaal een Nederlandse en Overijsselse vlag

MV1

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2. Bekrachtiging geheimhouding
Provinciale Staten bekrachtigen de geheimhouding op een deel van de jaarstukken van Technology
Base zoals gemotiveerd in de brief van GS met kenmerk 2019/1100518
3. Beëdiging Burgerleden
Elk statenlid legt, voordat de functie van Statenlid uitgeoefend kan worden de eed of de verklaring en
belofte af. Dat is geen wettelijk vereiste voor Burgerleden. Het Presidium heeft besloten dat het ook
voor Burgerleden van belang is zich uit te spreken over de belangrijke zaken die een goede
ambtsvervulling vereisen. Immers ook Burgerleden vormen mede het gezicht van ons provinciaal
bestuur en zullen kunnen deelnemen aan vergaderingen waarin vertrouwelijke informatie wordt
uitgewisseld.
 De fractie van PvdD draagt mevrouw Jacintha Beuks en mevrouw
Gilia Hanskamp voor;
 De fractie van PVV draagt de heer Victor Harmeijer voor;
 De fractie van VVD draagt de heer Kees Hofstee voor;
 De fractie van PvdA draagt de heer Niels van der Hoorn voor;
 De fractie van SGP draagt de heer Jan Jonker voor;
 De fractie van CDA draagt de heer Bart van Moorsel voor;
 De fractie van FVD draagt de heer Theo Nuijten voor;
 De fractie van SP draagt mevrouw Eva Schaaij voor;
 De fractie van D66 draagt de heer Peter Schouten voor;
 De fractie van 50PLUS draagt mevrouw Ria Smit en mevrouw Linda Verschuur voor.
Met het afleggen van de eed of de verklaring en belofte in handen van de voorzitter is de beëdiging
van de Burgerleden een feit en zij worden hiermee van harte gefeliciteerd!
4. Statenvoorstel benoeming mevrouw S.C. van der Haagen tot lid van de Rekenkamer OostNederland – 2019/1100500
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie mevrouw S.C. van der Haagen tot lid van de Rekenkamer
Oost-Nederland.
Zij legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af en daamee is haar installatie als lid van
de Rekenkamer Oost-Nederland een feit. Zij wordt hiermee van harte gefeliciteerd.
5. Statenvoorstel benoeming voorzitters Hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en
klachten en vaststelling Procedurebesluit bezwaar, administratief beroep en klachten
Overijssel 2019 – 2019/1100541
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie de heer M.H.E. Mathon en mevrouw K. Vaalburg tot
voorzitters van de Hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten en zij stellen daarnaast
het Procedurebesluit bezwaar, administratief beroep en klachten vast.

6. Schorsing
De vergadering wordt geschorst om gelegenheid te geven tot de diverse felicitaties.
7. Advies informateur d.d. 8 mei 2019
De fracties van SP, 50PLUS, FvD, PVV, D66 en GroenLinks hebben verzocht om bespreking van het
advies zoals dat door de informateur is uitgebracht op 8 mei 2019.
Er worden voordat deze bespreking aanvangt verschillende vragen aan de informateur gesteld die ter
vergadering worden beantwoord.
Tijdens de bespreking wordt de volgende motie ingediend:

M1

Molema (verworpen met 10 stemmen voor en 34

Interactieve formatie

stemmen tegen. Voor stemmen de fracties van
GroenLinks, D66, SP en PvdD. De fracties van
50PLUS, ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD,
SGP en FvD leggen een stemverklaring af)

8. Ingekomen stukken

Er is een drietal agenderingsverzoeken ontvangen:
D66, GL en PvdD - GS brief (16-04-2019) - staat van de Biodiversiteit in Overijssel. Kenmerk:
2019/1100535;
D66, GL en SP - GS brief (16-04-2019) - Activiteiten regenboogprovincie. Kenmerk:
2019/1100532;
SP, GL en PvdD - inzake Mestvergister Zenderen: kenmerken: 2019/1100528 en
2019/1100527
Deze zullen worden tijdens de eerste daarvoor in aanmerking komende Statentafel worden
geagendeerd.
Provinciale Staten stemmen vervolgens in met de voorgestelde wijze van afdoening van de lijst
ingekomen stukken.
9. Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 Technology Base – 2019/1100520
Provinciale Staten maken geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
10. Begroting 2019, 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Regionaal Bedrijventerrein Twente
- 2019/1100504 en Jaarstukken 2018 - 2019/1100451
Provinciale Staten maken geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
11. Ontwerpbegroting 2020 Rekenkamer Oost-Nederland - 2019/1100388
Provinciale Staten maken geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

12. Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 SSC-ONS - 2019/1100506 en 2019/1100507
Provinciale Staten maken geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
13. Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 Omgevingsdienst IJsselland - 2019/1100480
Provinciale Staten maken geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
14. Statenvoorstel partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel -

2019/1100380
Van de agenda afgevoerd: dit statenvoorstel wordt voorafgaand aan besluitvorming
geagendeerd tijdens een Statentafel.
Voorstel van het Presidium – Hamerstuk
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met het voorstel
15. Statenvoorstel mandaatregeling Griffiepersoneel - PS/2019/1100502
16. Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend:

MV1

Brommer-Van der Toorn c.s. (aangehouden)

Aanpakken van criminaliteit door dieractivisten

MV2

Duitman c.s. (aangenomen met 29 stemmen voor

Laagvliegroutes vliegveld Lelystad

en 15 stemmen tegen. Tegen stemmen de fracties
van VVD, ChristenUnie, D66 en SGP. De fracties
van GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP en VVD
leggen een stemverklaring af)
MV3

Veltmeijer (verworpen met 8 stemmen voor en 36

Geen extra zonneparken in groen Overijssel

stemmen tegen. Voor stemmen de fracties van
PVV en FvD. De fracties van ChristenUnie,
50PLUS, FvD en SGP leggen een stemverklaring
af)
MV4

Pool (verworpen met 8 stemmen voor en 36

Geef de Statenzaal een Nederlandse en een Overijsselse vlag

stemmen tegen. Voor stemmen de fracties van
PVV en FvD. De fracties van CDA, SGP, 50PLUS,
PvdA, FvD, GroenLinks, VVD, D66 en
ChristenUnie leggen een stemverklaring af)

CDK zegt, in relatie tot de aangehouden motie aanpakken van criminaliteit door dierenactivisten’ toe,
de zorg van de Staten over de polarisatie te delen tijdens zijn contacten met de voorzitters van de
Veiligheidsregio’s, politie en het OM. Hij zal daarbij vragen hoe men met dit onderwerp bezig is.
17. Stemmingen
De uitslag van de stemmingen is verwerkt in vorenstaande.
18. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

