Besluitenlijst
Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op
woensdag 26 februari 2020
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Regien Courtz (VVD) en Kyra Selles
(D66) en de heren Johan Almekinders (FvD) en Hans Nooter (PvdA). Mevrouw Karin van der
Toorn (CDA) en de heer Dirk van Dijk (SGP) verlaten de vergadering vroegtijdig en nemen
geen deel aan de stemmingen.

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 Staten” leerlingen en docenten van het
Hoornbeeck College uit Kampen die op uitnodiging van de SGP-fractie aanwezig zijn vandaag.
Tevens verwelkomt hij in het bijzonder de vertegenwoordigers van de KBO en de PCOB die
een petitie aanbieden over “woningen voor senioren in Overijssel”.
Zij worden hiervoor hartelijk bedankt.
De volgende moties vreemd aan de orde van dag worden aangekondigd:
Volgnummer
MV1
MV2
MV3
MV4
MV5

Indiener(s)
Broekhuijs
Folkerts
Folkerts
Tattersall-Kerkhof
Bakker c.s.

Onderwerp
Stop verbranding biomassa
Hervatten aanpak tweejaarstermijn
Naleven Uitspraak Raad van State
Zonnepanelen horen niet in de wei
Communicatie over Stuitingsbrief m.b.t.
Lelystad Airport

De moties vreemd aan de orde van de dag zullen als laatste bespreekonderwerp worden
behandeld.
De agenda wordt vervolgens gewijzigd vastgesteld: het statenvoorstel Ondergrondse
verkabeling zal gezien de aanwezigheid van belangstellenden op de publieke tribune als eerste
bespreekonderwerp aan de orde komen.

2.

Vragenuur

 De fractie van GroenLinks stelt vragen over energie en het al dan niet behalen van de
afgesproken MW. De vragen worden ter vergadering beantwoord waarbij GS
toezeggen dat zij PS informeren zodra er duidelijkheid is over hoeveel MW Overijssel
evt. bij de opgave op krijgt en op welke manier de evt. verdubbeling zal worden
uitgevoerd;
 De fractie van PvdD stelt (mede namens de fractie van ChristenUnie) vragen over de
Spoedwet stikstof. De vragen worden ter vergadering beantwoord;

 De fractie van PvdD stelt vragen over extern salderen met dier- en fosfaatrechten. De
vragen worden ter vergadering beantwoord;
 De fractie van PVV stelt vragen over de veiligheid op de N377. De vragen worden ter
vergadering beantwoord;
 De fractie van VVD stelt vragen over het Corona-virus. De vragen worden ter
vergadering beantwoord;
 De fractie van 50PLUS stelt vragen over de veiligheid van de Reevesluis e.o. De vragen
worden ter vergadering beantwoord.

3.

Lijst ingekomen stukken en lijst toezeggingen, moties en
statenvragen (TMS)

Provinciale Staten stemmen in met de voorgestelde wijze van afdoening van de lijst
ingekomen stukken.

4.

Kaderbrief 2021 Omgevingsdienst IJsselland

Provinciale Staten zien geen aanleiding te reageren op de Kaderbrief 2021 van de
Omgevingsdienst IJsselland. GS zeggen overigens toe dat zij aandacht zullen hebben voor het
aanscherpen en meer smart maken van de geformuleerde doelen in de beleidsplannen.
Daarbij wordt ook gekeken naar de manier waarop we in Overijssel presteren als het gaat om
de Omgevingsdiensten ten opzichte van andere Omgevingsdiensten.

5.

Statenvoorstel financiering ondergrondse verkabeling –
2020/1100066

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging unaniem in met het Statenvoorstel financiering
ondergrondse verkabeling
Het volgende amendement wordt ingediend:
Volgnummer
A1

6.

Indiener(s)
Brinkhuis-Klein Bleumink
(verworpen met 8 stemmen voor
en 33 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van
GroenLinks en SP)

Onderwerp
Verkabeling volledig uit Algemene
Reserve en ontzien gemeenten

Statenvoorstel Investeringsprogramma MKB 2020-2023 –
2019/1101899

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het Statenvoorstel
Investeringsprogramma MKB 2020-2023 met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De
fractie van PVV legt een stemverklaring af: zij stemt tegen dit voorstel.
De volgende motie wordt ingediend:

Volgnummer
M1

7.

Indiener(s)
Westert c.s. (unaniem aanvaard)

Onderwerp
Dalende beroepsbevolking

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen,
(Binnen)steden en Retail fase 1 – 2019/1101901

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen,
(Binnen)steden en Retail fase 1 met 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen. De fracties van
SP en PvdD stemmen tegen.
De volgende moties worden ingediend:
Volgnummer
M2

M3

Indiener(s)
Veltmeijer (aanvaard met 40
stemmen voor en 1 stem tegen.
De fractie van PvdD stemt
tegen)
Brinkhuis (aanvaard met 31
stemmen voor en 10 stemmen
tegen. De fracties van FvD, PVV,
SGP en 50PLUS stemmen tegen)

Onderwerp
Retail II

Groen bouwen

GS zeggen overigens toe dat zij:
 in gesprekken met gemeenten over kleine kernen kijken in welk programma ze worden
betrokken. Het is afhankelijk van waar de vraag vanuit de gemeenten zit, of dit wordt
betrokken bij de stadsbeweging of bij het komende actieplan leefbaar platteland;
 De uitkomsten van de gesprekken met gemeenten in de volgende investeringsronde
meenemen en de achterliggende cijfers in het volgende voorstel mee te nemen.

Volgnummer
MV1

MV2

Indiener(s)
Broekhuijs (verworpen met 18
stemmen voor en 23 stemmen
tegen. Voor stemmen de fracties
van GroenLinks, PVV, SP,
50PLUS en PvdD)
Folkerts (verworpen met 11
stemmen voor en 30 stemmen
tegen. Voor stemmen de fracties
van GroenLinks, SP, D66 en
PvdD)

Onderwerp
Stop verbranding biomassa

Hervatten aanpak tweejaarstermijn

Volgnummer
MV3

Indiener(s)
Folkerts (verworpen met 8
stemmen voor en 33 stemmen
tegen. Voor stemmen de fracties
van GroenLinks, twee leden van
de fractie van ChristenUnie, en
PvdD. De fractie van SP legt een
stemverklaring af)

Onderwerp
Naleven Uitspraak Raad van State

MV4

Tattersall-Kerkhof (verworpen
met 7 stemmen voor 34
stemmen tegen. Voor stemmen
de fracties van FvD, SGP en
50PLUS. De fracties van PVV en
CDA leggen een stemverklaring
af)

Zonnepanelen horen niet in de wei

MV5

Bakker c.s.(aanvaard met 37
stemmen voor en 4 stemmen
tegen. Tegen stemmen de
fracties van PVV en 50PLUS. De
fracties van PVV legt een
stemverklaring af)

Communicatie over Stuitingsbrief
m.b.t. Lelystad Airport

8.

Stemmingen

De uitslag van de stemmingen is verwerkt in vorenstaande.

9.

Sluiting

