Besluitenlijst
Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op
woensdag 22 april en 13 mei 2020

1.

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Deze vergadering vindt
digitaal plaats en de gang van zaken is daarom iets anders dan anders.
Allereerst vraagt de voorzitter aan de hand van de presentielijst welke leden (zichtbaar en
hoorbaar) aanwezig zijn.
Na enkele huishoudelijke mededelingen wordt de agenda vastgesteld.

2.

Lijst Ingekomen Stukken en Lijst Toezeggingen, Moties en
Statenvragen (TMS)

De fractie van SP zal een agenderingsverzoek indienen over de voorgestelde wijze van
afdoening van motie afvalwater injectie 12 12 18;
De fractie van PvdD zal een agenderingsverzoek indienen over de voorgestelde wijze van
afdoening van de integrale netwerkvisie.
Provinciale Staten stemmen met inachtneming van vorenstaande in met de Lijst Ingekomen
Stukken en de Lijst TMS.

3.

Statenvoorstel Oplegging geheimhouding Grondexploitatie 2020
Technology Base

Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met het Statenvoorstel Oplegging
geheimhouding Grondexploitatie 2020 Technology Base. De fractie van SP legt een
stemverklaring af. Zij stemt tegen het voorstel.

4.

Statenvoorstel Presidium bij Rekenkamerrapport : Natuur goed
maken"

Het volgende amendement wordt ingediend:

Volgnummer
A1

Indiener(s)
Hermans c.s. (aangenomen met
38 stemmen voor en 7 stemmen
tegen)

Onderwerp
Punt 2b en 2c van het dictum schrappen

Het geamendeerde Statenvoorstel van het Presidium bij het Rekenkamerrapport “Natuur Goed
Maken” wordt vervolgens aangenomen. De fractie van PVV stemt tegen.

5.

Statenvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Twente

Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met het Statenvoorstel Wijziging
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente.

6.

Statenvoorstel Verkenningsfase Elektrificatie Spoorlijnen

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het Statenvoorstel Verkenningsfase
Elektrificatie Spoorlijnen. De fractie van PVV stemt tegen.
GS zeggen toe dat zij in het onderzoek naar de elektrificatie, inwoners door het verstrekken
van informatie zullen betrekken.

7.

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Agro&Food Kringlopen sluiten
2020-2023

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het Statenvoorstel Investeringsvoorstel
Agro&Food Kringlopen sluiten 2020 – 2023.
Het volgende amendement en moties worden ingediend:
Volgnummer
A2

M1

M2

Indiener(s)
Folkerts-Bakker-Klein Bleumink
(verworpen met 12 stemmen
voor en 34 stemmen tegen)
Jansen c.s. (aangenomen met
33 stemmen voor en 11
stemmen tegen. Er wordt één
ongeldige stem uitgebracht)
Folkerts-Bakker-Klein Bleumink
(verworpen met 11 stemmen
voor en 33 stemmen tegen. Er
wordt één ongeldige stem
uitgebracht)

Onderwerp
Aanscherpen doelstelling
investeringsvoorstel agro en food
Voedseleducatie onderdeel van Agro en
Food

Uitvoeringsprogramma Agro & Food
naar PS

8.

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het Statenvoorstel Investeringsvoorstel
Impuls voor Natuur.
De fracties van FvD, PVV, PvdD en 50PLUS stemmen tegen het voorstel.
Het volgende amendement/motie wordt ingediend:
Volgnummer
A3

M3

Indiener(s)
Folkerts c.s. (verworpen met 19
stemmen voor en 26 stemmen
tegen)
Bakker c.s. (verworpen met 22
stemmen voor en 24 stemmen
tegen)

Onderwerp
Bijstellen budget impuls voor natuur

Toezicht opengestelde natuurterreinen

De vergadering wordt verdaagd naar woensdag 13 mei aanvang 19.00 uur
De vergadering wordt heropend. Uit het vaststellen van de presentie blijkt dat het quorum
ruimschoots aanwezig is.

9.

Statenvoorstel Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het Statenvoorstel Energietransitie 1e
tranche.
De volgende moties worden ingediend:
Volgnummer
M4

Indiener(s)
Tattersall c.s. (aangenomen met
37 stemmen voor en 9 stemmen
tegen)

Onderwerp
Taskforce Zonnepanelen

M5

Veltmeijer (verworpen met 8
stemmen voor en 37 stemmen
tegen)

Investeringsimpuls Energietransitie
afstel

M6

Veltmeijer (verworpen met 5
stemmen voor en 41 stemmen
tegen)

Onderzoek houtstook biomassa
Overijssel

M7

Broekhuijs (verworpen met 10
stemmen voor en 36 stemmen
tegen)

Energietransitie nieuw plan

M8

Broekhuijs (verworpen met 13
stemmen voor en 33 stemmen
tegen)

Energietransitie 1e tranche

Volgnummer
M9

Indiener(s)
Broekhuijs c.s. (verworpen met
14 stemmen voor en 32
stemmen tegen)

Onderwerp
Biomassacentrale Zwolle

M10

Hofstee (aangenomen met 33
stemmen voor en 13 stemmen
tegen)

Duiding rapport PBL over biomassa

M11

Jansen AANGEHOUDEN

M12

Folkerts c.s. (aangenomen met
29 stemmen voor en 17
stemmen tegen)

Extra financiële middelen voor
huishoudens met een kleine beurs
Duurzaamheidscriteria biomassa

GS doen de volgende toezeggingen:
 GS zeggen toe na te gaan of GS kan aangeven wat nodig is aan onze beleidsinzet om
onze klimaatdoelen te halen a.d.h.v. de doorrekening van het PBL van het
Klimaatakkoord;
 GS zeggen toe bij het ‘aanpakken’ van een wijk in het kader van de energietransitie in
het algemeen rekening te houden met huishoudens met een kleine beurs. Geen extra
financiële middelen;
 GS zeggen toe te komen met een ‘biomassaroute’ bestaande uit een brief met
elementen die GS wil gebruiken voor het nieuwe kader voor biomassa.

10.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten.

