BESLUITENLIJST
Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op
woensdag 22 januari 2020
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 mevrouw Anneriek Schönbaum (VVD) die vandaag wordt
geïnstalleerd als Statenlid en tot de heren Douwe Bouma (GroenLinks) en Wim Tutert (VVD)
die vandaag zullen worden beëdigd als Burgerlid van Provinciale Staten.
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden aangekondigd:
Motie

Indiener

Onderwerp motie

MV1
MV2
MV3
MV4

Pool
Folkerts
Hesselink
Pool

MV4

Folkerts

Geen vuurwerkverbod in Overijssel
Stop met vuurwerk
Behoud carbidschieten
Verhoging Statenvergoeding naar de Overijsselse
Voedselbank
Geen bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden

De moties vreemd aan de orde van de dag zullen als laatste bespreekonderwerp worden
behandeld.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2.

Installatie mevrouw Anneriek Schönbaum (VVD)

De voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven wordt gevraagd
advies uit te brengen over de toelating van mevrouw Anneriek Schönbaum. Dit advies is
positief en Provinciale Staten nemen dit over.
Mevrouw Schönbaum legt vervolgens in handen van de voorzitter de eed af. Haar installatie is
hiermee een feit en zij wordt daarmee van harte gefeliciteerd.

3.

Beëdiging burgerleden GroenLinks en VVD

De fractie van GroenLinks draagt de heer Douwe Bouma voor als burgerlid. De fractie van VVD
draagt de heer Wim Tutert voor als burgerlid.
De heer Bouma legt in handen van de voorzitter de eed af en de heer Tutert de verklaring en
belofte. Hiermee is hun beëdiging als burgerlid en feit en beide heren worden hier van harte
mee gefeliciteerd.

4.

Vragenuur
 De fractie van CDA stelt vragen over het voornemen van de gemeente Deventer voor
de aanleg van zonneparken in het 291 hectare buitengebied ten oosten van Deventer.
De vragen worden ter vergadering beantwoord;
 De fractie van PVV stelt vragen over de ondertekening door de provincie Overijssel van
het “Schone Lucht Akkoord” met het Rijk. De vragen worden ter vergadering
beantwoord;
 De fractie van SGP stelt vragen over bosbeheer door leden van het Overijssels
Particulier Grondbezit in relatie tot het verlengen van de termijn voor herplant, de
mogelijkheden tot het delen van kennis en de mogelijkheden voor een eventuele
aanplantsubsidie.
De vragen worden ter vergadering beantwoord;
 De fractie van CDA stelt vragen over het beleid van de provincie inzake het behoud van
monumentale en beeldbepalende gebedsgebouwen. De vragen worden ter
vergadering beantwoord;
 De fractie van PvdD stelt vragen over de uitspraak van de rechtbank inzake de afschot
van ganzen in Natura 2000-gebieden. De vragen worden ter vergadering beantwoord.
GS zeggen toe met het bestuur van de FBE, stakeholders en belangenpartijen te
inventariseren hoe het vergunningenbeleid omtrent ganzenafschot bij hen ligt, en hoe
verder wordt gegaan. GS zullen bij PS terugkomen op de ontwikkelingen.

5.

Lijst Ingekomen Stukken en Lijst Toezeggingen, Moties en
Statenvragen (TMS)
 De fractie van GroenLinks vraagt naar de toezegging 2b3 (GS verklaren zich bereid te
kijken hoe de visies etc.) en naar de toezegging 32 (onderzoek zonnepanelen langs
A1). Tevens vraagt zij naar het actieprogramma geluid. Deze vragen worden
schriftelijk beantwoord;
 De fractie van CDA vraagt of de beantwoording van brieven die voor afdoening aan GS
worden gestuurd in afschrift aan PS kunnen worden gestuurd. GS zeggen toe te
onderzoeken in hoeverre dat mogelijk is en zullen deze vraag schriftelijk
beantwoorden.

Voor het overige stemmen Provinciale Staten in met de voorgestelde wijze van afdoening van
de lijst TMS waarmee deze lijst is vastgesteld.

Voorstellen van Gedeputeerde Staten –
Hamerstukken
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met de volgende voorstellen

6.

Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma –
2019/1101815

7.

Statenvoorstel Omgevingswetproof maken
Omgevingsverordening Overijssel – 2019/1101439

Voorstel van Gedeputeerde Staten –
Bespreekstuk
8.

Statenvoorstel samen naar een inclusieve, wendbare en
toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023 – 2019/1101592

Provinciale Staten stemmen na beraadslaging in met het statenvoorstel Samen naar een
inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023 met 43 stemmen voor en
3 stemmen tegen (nb één Statenlid was afwezig tijdens deze stemming). De fractie van SP
stemt tegen en legt een stemverklaring af.
De volgende moties worden ingediend:
Motie

Indiener(s) en stemverhouding

Onderwerp motie

M1

Kerkhof c.s. (aangenomen met 38
stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Tegen stemmen de fracties van VVD,
SGP en PvdD. De fracties van VVD, SGP
en FvD leggen een stemverklaring af)
Veltmeijer (verworpen met 10 stemmen
voor en 37 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van PVV, FvD en
50PLUS. De fractie van SGP

Vergrijzing als kans in plaats van bedreiging

M2

Aanpak personeelstekorten levenmiddelenbranche

GS zeggen toe dat zij zullen verkennen of een overkoepelende ambitie kan worden
geformuleerd van de drie regio’s en zullen hierover het gesprek aangaan.

Voorstel van het Presidium – Hamerstuk
Provinciale Staten stemmen zonder beraadslaging in met het voorstel:

9.

Statenvoorstel n.a.v. rekenkamerrapport “zicht op
subsidies” – 2019/1101793

10.

Moties vreemd aan de orde van de dag

De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend:
Motie

Indiener(s) en stemverhouding

Onderwerp motie

MV1

Pool (verworpen met 10 stemmen voor
en 37 stemmen tegen. Voor stemmen de
fracties van FvD, PVV en één lid van de
fractie van SP. De fractie van SP legt een
stemverklaring af)
Folkerts (verworpen met 21 stemmen
voor en 26 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van PvdD,
GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66, 2
leden van de fractie van SP, en de fractie
van SGP)
Hesselink (aangenomen met 32
stemmen voor en 15 stemmen tegen.
Tegen stemmen de fracties van
GroenLinks, PvdA, SP, SGP en PvdD. De
fracties van SGP en D66 leggen een
stemverklaring af)
Pool (aangehouden)

Geen vuurwerkverbod in Overijssel

MV2

MV3

MV4
MV5

Folkerts (verworpen met 12 stemmen
voor en 35 stemmen tegen. Voor
stemmen de fracties van PvdD,
GroenLinks, D66 en SP. De fractie van
PvdA legt een stemverklaring af)

Stop met vuurwerk

Behoud carbidschieten

Verhoging Statenvergoeding naar de Overijsselse
Voedselbank
Geen bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden

GS zeggen toe de rapportage en de resultaten van de pilot bollenteelt in
grondwaterbeschermingsgebieden te zullen delen met PS. Ook tijdens het proces wordt
gemonitoord dat de proef de kaders van de Omgevingsverordening niet overschrijdt.

11.

Stemmingen

De uitslag van de stemmingen is verwerkt in vorenstaande.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit onder dankzegging voor komst en inbreng de vergadering.

