BESLUITENLIJST
Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 10 juli 2019
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Hermans (PvdA). De heer Hof (ChristenUnie)
verlaat voorafgaand aan de stemmingen de vergadering.
1.Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van
welkom richt hij tot de Gasten van de Griffie die vandaag aanwezig zijn.
Bij de vaststelling van de agenda vraagt de fractie van SP de beslispunten van de
Monitor Overijssel – I afzonderlijk in stemming te brengen. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.
Voorts zullen de agendapunten 12 en 13 (die betrekking hebben op de PIP’s) gezamenlijk worden
behandeld.
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden aangekondigd: ·

MV1
MV2
MV3
MV4
MV5
MV6
MV7
MV8
MV9
MV10

Nijhof c.s.
Pool-Snoek
Pool
Pool
Broekhuijs
Bakker c.s.
Slots-Kerkhof-Broekhuijs
Nooter-Kerkhof-Jansen
Slingerland c.s.
Brinkhuis-Folkerts

Faciliteren overleggroep EPR
Quick scan middengeleiders N36
Doorpakken N35
Overstaptijd Kamperlijntje
Politieke gevangenen in Turkije
Bermmaaisel benutten
Gratis drinkwater op festivals
Gaswinning Blesse-Blesdijke
Carpool N34
Bodemkwaliteit

De moties vreemd aan de orde van de dag zullen als laatste bespreekonderwerp worden behandeld.
De fractie van D66 dient het initiatiefvoorstel “Regenboogstembusakkoord” in.
Dit initiatiefvoorstel zal, voorzien van een advies van het College, in september tijdens een Statentafel
worden geagendeerd.
De agenda is hiermee vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
Provinciale Staten stemmen in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
Hiermee is de lijst ingekomen stukken vastgesteld.

3. Ontwerp programmabegroting 2020 Omgevingsdienst Twente – 2019/1100752
Provinciale Staten maken geen gebruik van de mogelijkheid moties in te dienen n.a.v. de ontwerp
programmabegroting 2020 van de Omgevingsdienst Twente.
Beëdiging en benoemingen
4. Beëdiging burgerleden
De fractie van VVD draagt mevrouw Anneriek Schönbaum voor en de fractie van SGP draagt de heer
Lubbert Talen voor als burgerlid van Provinciale Staten. Beiden leggen in handen van de voorzitter de
eed af en daarmee is hun beëdiging tot burgerlid van Provinciale Staten een feit. Zij worden daarmee
van harte gefeliciteerd.
5. Benoeming leden Agendacommissie
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie tot leden van de Agendacommissie:


Mevrouw Jeanet Nijhof



De heer Hans Nooter



De heer Kees Hofstee



De heer Bart van Moorsel



De heer Chilion Snoek



De heer Johan Stuut

6. Benoeming leden Hoor- en adviescommissie
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie tot leden van de Hoor- en Adviescommissie:


Mevrouw Regien Courtz



De heer Sander Slots



De heer Wybren Bakker



Mevrouw Renate van der Velde



Mevrouw Manouska Molema



De heer Fred Kerkhof

7. Benoeming leden Auditcommissie
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie tot leden van de Auditcommissie:


De heer Kees Hofstee



De heer Ben Eshuis



Mevrouw Manouska Molema



De heer Arie de Niet



Mevrouw Renilde Huizenga



De heer Stijn Hesselink

8. Benoeming leden Euregio-raad
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie tot leden van de Euregio-raad:


De heer Lex Schukking



De heer Arjan Hof



Mevrouw Claudi Groot Koerkamp



De heer Ben Eshuis



Mevrouw Susan Faal



De heer Jerry Blekkenhorst

9. Benoeming leden Contactgroep Rekenkamer Oost-Nederland
Provinciale Staten benoemen bij acclamatie tot leden van de Contactgroep Rekenkamer OostNederland:


Mevrouw Annemieke Wissink



De heer Dirk van Dijk

Voorstellen van Gedeputeerde Staten – Hamerstukken
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met de Statenvoorstellen:
10. Benoeming leden en plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur van
Technology Base - 2019/9/0193801
11. Toetreding gemeenten Dalfsen en Westerveld aan de GR
Bedrijfsvoeringsorganisatie SSC ONS – 2019/017899
Voorstellen van Gedeputeerde Staten – Bespreekstukken
12. Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan (PIP) “landgoederen Oldenzaal”- 2019/110908 en
13. Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger
Achterveld – 2019/1100752 (gezamenlijke behandeling)
Provinciale Staten stemmen na beraadslaging unaniem in met het geamendeerde voorstel Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) “landgoederen Oldenzaal”. Het geamendeerde voorstel Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld wordt met 44 stemmen
aangenomen. De fractie van PvdD stemt tegen.

De volgende amendementen/moties zijn ingediend:

A1

Piksen c.s. (unaniem aanvaard)

A2

Piksen c.s. (aangenomen met 44
stemmen voor en 1 stem tegen.
Tegen stemt de fractie van PvdD)
Piksen c.s. (aangenomen met 41
stemmen voor en 4 stemmen
tegen. Tegen stemmen de fracties
van SP en PvdD. De fractie van
GroenLinks legt een
stemverklaring af)
Piksen c.s. (aangenomen met 40
stemmen voor en 5 stemmen
tegen. Tegen stemmen de fracties
van SP, 50PLUS en PvdD)

M1

M2

Wijziging termijnen van overgangsrecht in PIP van de
landgoederen Oldenzaal
Wijziging termijnen van de overgangsrecht in PIP
Stroothuizen en Beuninger Achterveld
Van knelpunt naar kans in PIP landgoederen Oldenzaal

Van knelpunt naar kans in PIP Stroothuizen en
Beuninger Achterveld

INTERMEZZO
De heer Dirk van Dijk is 25 jaar Statenlid voor de fractie van SGP. Tijdens de vergadering wordt hier
bij stilgestaan en de voorzitter spreekt de heer Van Dijk en zijn echtgenote uitgebreid toe en feliciteert
hen van harte met het 25-jarig lidmaatschap van Provinciale Staten.
14. Statenvoorstel Monitor Overijssel 2019-I – 2019/1100472
Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het voorstel Monitor Overijssel 2019-I met 38
stemmen voor en 7 stemmen tegen. Tegen stemmen de fracties van SP, PvdD en de leden Groot
Koerkamp, Brinkhuis en Molema van de fractie van GroenLinks. De fractie van SP legt een
stemverklaring af.
Het volgende amendement wordt ingediend

A3

Folkerts-Zandvliet (verworpen met
12 stemmen voor en 33 stemmen
tegen. Voor stemmen de fracties
van GroenLinks, SP, PVV en
PvdD. De fracties van PVV, CDA
en FvD leggen een stemverklaring
af)

Omlabelen van leningen naar subsidies Agro&Food

GS zeggen toe dat zij in het kader van Agro&Food in beeld zullen brengen voor welke projecten tot op
heden budgetten zijn ingezet, en op welke wijze deze projecten hebben bijgedragen aan de
doelstellingen.

Voorstel van het Presidium – Hamerstuk
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met het voorstel:
15. Wijziging verordening werkgeverscommissie griffier II - 2019/1100994
16. Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend:

MV1
MV2

MV3

MV4

MV5

MV6

MV7
MV8
MV9

MV10

Nijhof c.s. (unaniem aanvaard)
Pool-Snoek (verworpen met 10
stemmen voor en 35 stemmen
tegen. Voor stemmen de fracties
van PVV, FvD en het lid Piksen
van de fractie van CDA. De fractie
van 50PLUS legt een
stemverklaring af)
Pool (verworpen met 10 stemmen
voor en 35 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van PVV, FvD
en 50PLUS. De fracties van FvD
en VVD leggen een stemverklaring
af)
Pool (verworpen met 3 stemmen
voor en 42 stemmen tegen. Voor
stemt de fractie van PVV. De
fractie van PvdA legt een
stemverklaring af)
Broekhuijs (verworpen met 9
stemmen voor en 36 stemmen
tegen. Voor stemmen de fracties
van SP en GroenLinks. De fractie
van SGP legt een stemverklaring
af)
Bakker c.s. (unaniem aanvaard. De
fractie van SGP legt een
stemverklaring af)
Slots-Kerkhof-Broekhuijs
(aangehouden)
Nooter-Kerkhof-Jansen
(ingetrokken)
Slingerland c.s. (aangenomen met
25 stemmen voor en 10 stemmen
tegen. Tegen stemmen de fracties
van FvD, PVV en PvdD. De fractie
van FvD legt een stemverklaring
af)
Brinkhuis-Folkerts (aangehouden)

Faciliteren overleggroep EPR
Quick scan middengeleiders N36

Doorpakken N35

Overstaptijd Kamperlijntje

Politieke gevangenen in Turkije

Bermmaaisel benutten

Gratis drinkwater op festivals
Gaswinning Blesse-Blesdijke
Carpool N34

Bodemkwaliteit

GS zeggen n.a.v. MV10 (gratis drinkwater op festivals) toe dat zij in gesprek zullen gaan met de
organisatoren van díe evenementen waar drinkwater niet gratis beschikbaar wordt gesteld (dit betreft

dan niet openbare evenementen) om aard en omvang van deze veronderstelde problematiek in beeld
te brengen. Zij komen hier bij PS op terug voordat het statenvoorstel evenementenbeleid aan PS zal
worden voorgelegd.
17. Stemmingen
De uitslag van de stemmingen is verwerkt in vorenstaande
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Hij wenst iedereen een mooi Zomerreces toe.

