BESLUITENLIJST
Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 11 december
Bericht van verhindering is ontvangen van Mevrouw Klein Bleumink (SP). Mevrouw Faal (CDA) en de
heren Bakier(FvD) en Brommer (VVD) arriveren later en zijn aanwezig bij de stemmingen.
1.Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland biedt het rapport “Natuurcompensatie” aan. Dit
rapport wordt op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen.
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden aangekondigd:

MV1

Kerkhof c.s.

Waterstof

MV2

Hof c.s.

Recreatie&Huisvesting

MV3

Brinkhuis-Folkerts

Onderzoeken waterwinningen

MV4

Van der Velde c.s.

Rietteelt

MV5

Almekinders c.s.

Topsportbeleid Overijssel

MV6

Jansen c.s.

Opsplitsing Nouryon

MV7

Pool

Eigen bussen eerst

De moties vreemd aan de orde van de dag zullen als laatste bespreekonderwerp worden behandeld.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
2. Bekrachtigen geheimhouding – Statenvoorstel 2019/1101552
Provinciale Staten bekrachtigen de geheimhouding op het intern juridisch advies over de
stikstofproblematiek, zoals gemotiveerd in het Statenvoorstel.
3. Vragenuur


De fractie van PvdD stelt vragen over de nieuwe beleidsregels inzake stikstof. Deze vragen
worden ter vergadering beantwoord;



De fractie van PvdA stelt vragen over de onrust die is ontstaan onder buschauffeurs: het beeld is
ontstaan dat de provincie hun radio uit de bus wil hebben met de nieuwe aanbesteding. Deze
vragen worden ter vergadering beantwoord.

4. Statenvoorstel herbenoeming voorzitter Rekenkamer Oost-Nederland – 2019/1101538
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging unaniem in met de herbenoeming van de voorzitter
van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Michael Mekel. De heer Mekel wordt hiermee van harte
gefeliciteerd.

5. Lijst Ingekomen Stukken en Lijst Toezeggingen, Moties en Statenvragen (TMS)
De vraag van de fractie van SGP over de afdoening van motie nr. 62 (kwalitatief onderzoek uitputting
subsidieregeling groot onderhoud monumenten) wordt ter vergadering beantwoord.
Provinciale Staten stemmen vervolgens in met de voorgestelde wijze van afhandeling van de lijst
Ingekomen Stukken en de lijst TMS.

6. GS-brief "lening aan stichting PhotonDelta ter uitvoering van nationale fotonica
innovatieprogramma en bijbehorend PS-besluit - 2019/0339096
Na beraadslaging over deze brief wordt de volgende motie ingediend:

M7

Veltmeijer c.s. (verworpen met 12

Heroverweging Fotonica

stemmen voor en 34 stemmen tegen.
Voor stemmen de fracties van PVV, FvD,
SP en 50PLUS)

Voorstellen van Gedeputeerde Staten – Hamerstukken
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met de volgende voorstellen
7. Statenvoorstel aanpassen provinciale regelgeving aan de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren - 2019/1101594
8. Statenvoorstel Wijziging Verordening rechtspositie decentrale ambtsdragers Overijssel
2019 - 2019/1101352
Voorstellen van Gedeputeerde Staten – Bespreekstukken
9. Statenvoorstel Startnota's voor de Regionale Energiestrategieën Twente en de Regionale
Energiestrategieën West Overijssel - 2019/1101608
Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het statenvoorstel Startnota's voor de Regionale
Energiestrategie Twente en de Regionale Energiestrategie West Overijssel met 37 stemmen voor en 9
stemmen tegen. Tegen stemmen de fracties van FvD en PVV. De fracties van PvdD en FvD leggen een
stemverklaring af.
De volgende moties worden ingediend:

M1

Veltmeijer (verworpen met 11 stemmen

Maak de kosten van de RESSEN inzichtelijk voor onze

voor en 35 stemmen tegen. Voor

inwoners

stemmen de fracties van FvD, SP en PVV.

De fractie van SP legt een stemverklaring
af)
M2

Jansen (verworpen met 11 stemmen voor

Betrek jongeren en kinderen bij regionale

en 35 stemmen tegen. Voor stemmen de

energiestrategie

fracties van GroenLinks, D66, SP en
PvdD. De fractie van ChristenUnie legt
een stemverklaring af)


GS zeggen toe dat zij de mogelijkheden van nieuwe energie op het gebied van
grensoverschrijdende samenwerking gaan onderzoeken;

10. Statenvoorstel Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 - 2019/1101334
Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het statenvoorstel Startnotitie Cultuurbeleid 20212024 met 41 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Tegen stemmen de fracties van PVV en SGP
De volgende amendementen worden ingediend:

A1

Selles-Groot Koerkamp (verworpen met

Toevoegen vijfde beleidsdoel

17 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
Voor stemmen de fracties van D66,
GroenLinks, VVD, SP en 50PLUS. De
fracties vann 50PLUS en PvdA leggen een
stemverklaring af)
A2

Pool (de fractie van PvdA dient een

Stop de islamisering van Overijssel

ordevoorstel in dat beoogt dit
amendement ontoelaatbaar te verklaren.
Tijdens de stemming over dit
amendement staken de stemmen. De
PvdA trekt daarop haar ordevoorstel in.
Het amendement wordt verworpen met 3
stemmen voor en 43 stemmen tegen.
Voor stemt de fractie van PVV)
M3

Groot Koerkamp-Selles-Almekinders

KPI’s opnemen in Cultuurbeleid

(ingetrokken)



GS zeggen toe prestatie indicatoren te koppelen aan de beleidsdoelen en dit terug te koppelen in
de monitor.

11. Statenvoorstel Nota van Uitgangspunten regionale treindiensten - 2019/0294267

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging unaniem in met het statenvoorstel Nota van
Uitgangspunten regionale treindiensten.
De volgende moties worden ingediend:

M4

Kerkhof c.s. (verworpen met 21 stemmen

Een toilet in iedere trein

voor en 25 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van 50PLUS, FvD,
GroenLinks, D66, SP, PVV en PvdD. De
fracties van VVD en PvdA leggen een
stemverklaring af)
M5

Schukking c.s. (ingetrokken)

Spoorlijn Hengelo-Zutphen

M6

Almekinders (verworpen met 18 stemmen

Met een goed gevoel op reis

voor en 28 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van FvD, VVD, PVV,
SGP en 50PLUS. De fractie van VVD legt
een stemverklaring af)

12. Statenvoorstel Monitor Overijssel 2019-II - 2019/1101208
Provinciale Staten stemmen na beraadslaging unaniem in met het statenvoorstel Monitor Overijssel
2019-II.
Voorstellen van het Presidium – Hamerstukken
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met de volgende voorstellen:
13. Statenvoorstel Vaststelling uitgaven fractievergoedingen over 2018 en eerste kwartaal
2019, conform de Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding 2016.
De fractie van PvdA stemt tegen dit voorstel.
14. Statenvoorstel Aanpassing Mandaatbesluit en Verordening werkgeverscommissie griffier
aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
15. Statenvoorstel Aanwijzingsbesluit griffier, locogriffier en 2e locogriffier provincie
Overijssel
16. Statenvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer Oost Nederland
17.Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend:

MV1

Kerkhof c.s. (unaniem aanvaard)

Waterstof

MV2

Hof c.s. (aangenomen met 45 stemmen

Recreatie&Huisvesting

voor en 1 stem tegen. Tegen stemt één
lid van de fractie van GroenLinks)
MV3

Brinkhuis-Folkerts (ingetrokken)

Onderzoeken waterwinningen

MV4

Van der Velde c.s. (unaniem aanvaard)

Rietteelt

MV5

Almekinders c.s. (aangenomen met 43

Topsportbeleid Overijssel

stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Tegen stemmen de fracties van SGP en
PvdD. De fracties SGP, SP, D66 en
ChristenUnie leggen een stemverklaring
af)
MV6

Jansen c.s. (ingetrokken)

Opsplitsing Nouryon

MV7

Pool (aangenomen met 29 stemmen voor

Eigen bussen eerst

en 17 stemmen tegen. Tegen stemmen
de fracties van GroenLinks, ChristenUnie,
PvdA, D66 en PvdD. De fracties van
PvdD, SP, 50PLUS, CDA, FvD, PvdA, D66
en ChristenUnie leggen een
stemverklaring af)

GS doen de volgende toezeggingen:


GS zenden een aparte brief aan PS over de voortgang en strategie m.b.t. de adaptieve
drinkwaterwinning Vechterweerd;



GS zeggen toe de zorgen van Provinciale Staten over een opsplitsing van Nouryon over te
brengen aan het Kabinet. Tevens zullen zij aan het Kabinet vragen hoe wordt beoordeeld of een
nieuwe vergunninghouder van de zoutwinning voldoende financiële armslag heeft om schades te
vergoeden/herstellen en vragen zij of de wetgeving die toeziet op mijnbouw-activiteiten
voldoende waarborgen biedt om om te gaan met splitsing van mijnbouw-bedrijfsonderdelen en
of daarmee de publieke belangen (o.a. schaderegelingen) voldoende zijn geborgd.

18.Stemmingen
Allereerst wordt Motie 23 waarover op 13 november 2019 bij de begrotingsbehandeling gestemd is,
opnieuw in stemming gebracht: op 13 november was sprake van stakende stemmen.

M23

Kerkhof c.s. (aangenomen met 27
stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Tegen stemmen de fracties van
GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66, SP
en PvdD)

Natura 2000 noodzakelijk of misschien te veel van het
goede

Voor het overige is de uitslag van de stemmingen verwerkt in vorenstaande.
19. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor komst en inbreng de vergadering.

