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EMS EMS1 2553720 29-1-2020 Monitoring opvolging aanbevelingen RRK
Spreken uit:
Om aan elke Statenvoordracht waarmee over de aanbevelingen 
van de Rekenkamer besloten wordt, een beslispunt toe te 
voegen dat Gedeputeerde Staten opdraagt om Provinciale 
Staten na een jaar separaat te rapporteren over de bereikte 
voortgang en de geboekte resultaten m.b.t. de aanbevelingen. 
De griffie bewaakt hierbij de termijn via de Lange Termijn 
Agenda (LTA) van de Statencommissies.

50PLUS, PvdA, 
FvD

Fackeldey, J.A. BDO / 
Griffie

03-09-2020: Sinds het Jaarverslag 2019 wordt een monitor 
aanbevelingen Rekenkamer opgesteld. Daarnaast verwachten 
Provinciale Staten een voortgangsverslag een jaar nadat de 
aanbevelingen door PS zijn overgenomen. De griffie houdt dit in de 
gaten. Daarmee is deze motie uitgevoerd en kan worden afgevoerd. 

03-09-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

EMS EMS2 2553718 29-1-2020 Lelystad Airport
Dragen het college op:
om met kracht alles wat binnen haar mogelijkheden ligt, zich 
in te zetten voor een opening in 2020 van Lelystad Airport voor 
vakantieverkeer, waarbij naast de economische noodzaak voor 
Flevoland ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de 
duurzaamheidsargumenten.

VVD, CDA, 
DENK, PvdA, 
FVD

Reus, J. de GE

EMS EMS4 2603011 22-4-2020 Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong van 
Lucifer
Verzoeken het college:
- Te komen met een voorstel voor herplaatsing van het 
kunstwerk inclusief een dekkingsvoorstel waarin tevens is 
opgenomen de kosten voor reparatie.
- Een informatiedocument op te maken met een overzicht van 
de gemaakte kosten en afspraken t.a.v. dit kunstwerk en de 
feitelijke achtergrondinformatie over dit kunstwerk.
- Beide documenten ter besluitvorming resp. ter informatie 
voor te leggen aan Provinciale Staten.

GroenLinks, CDA Rijsberman, M.A. S&B 02-06-2020: Op dit moment wordt een en ander in kaart gebracht. De 
bedoeling is dit te agenderen met de najaarsnota.

EMS EMS5 2619488 27-5-2020 Coronafonds Flevoland 
Dragen het college op:
1.	Om een budget (Noodfonds Corona) van maximaal 4 miljoen 
euro vrij te maken t.b.v. urgente maatregelen in het corona 
dossier die complementair zijn aan de maatregelen vanuit het 
Rijk, Provincie en Gemeenten;
2.	Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserve;
3.	Het college te mandateren om corona gerelateerde 
maatregelen te nemen die en/of:
•	urgent en direct noodzakelijk zijn;
•	direct cofinanciering genereren;
•	een multiplier effect hebben;
4.	Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de 
voorgenomen corona gerelateerde maatregelen;
5.	Bij de najaarsnota verantwoording af te leggen over de 
eventuele uitgaven uit het budget dat onder 1 is genoemd en 
dit te betrekken bij de toegezegde middellange en lange 
termijn aanpak.

VVD, 
GroenLinks, 
PvdA, D66, CDA, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. MO
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EMS RND9 2633756 24-6-2020 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers 
bij maatregelen economisch herstel
Verzoeken het college:
De principes van de brede welvaart en de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als koers 
te zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op 
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis.

PvdD, D66, 
GroenLinks, 
DENK

Hofstra, H.J. S&B

EMS EMS6 2633757 24-6-2020 Definitie van Professionele Podiumkunst 
Verzoeken het college:
-	Om de nadere regels Professionele Podiumkunst projecten 
dusdanig te wijzigen dat deze open staat voor genoemde 
vormen van podiumkunst, de financiële consequenties 
verwerken binnen het huidige budget voor kunst en cultuur.

CDA, 
GroenLinks, 
PcdA, 
ChristenUnie, 
DENK

Rijsberman, M.A. S&B

RND & 
EMS

Volgt 2633752 24-6-2020 Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland
Verzoeken het college:
•	Om met het college van Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Noord-Holland contact op te nemen om de 
leerpunten vanuit de ‘Hyperscale Datacenters’ in de 
Wieringermeerpolder op te halen;
•	Om te onderzoeken of het voor het Datacentrum in Zeewolde 
verplicht kan worden gesteld om gebruik te maken van het 
juiste type koeling, waardoor de restwarmte gebruikt kan 
worden om huizen in Zeewolde, Harderwijk, Lelystad en 
Almere te verwarmen;
•	Om te onderzoeken of het voor het Datacentrum in Zeewolde 
verplicht kan worden gesteld om gebruik te maken van een 
zodanige dakconstructie zodat daar stroom kan worden 
opgewekt met zonnepanelen;
•	Om al deze lessen en scenario's terug te koppelen aan 
Provinciale Staten.

FvD Appelman, J.N.J. S&B

RND & 
EMS

I4 2452085 10-7-2019 Besluitvorming rondom nieuwe college
Spreken uit
1.Dat bij volgende verkiezingen en/of college-cq 
coalitietonderhandelingen de volledige Staten tijdig en met 
gepaste voorrang, als eerste geïnformeerd dienen te worden 
over relevante ontwikkelingen;
 2.Deze informatie aan de Staten tenminste betrekking heeft 
op de rapportage van de informateur(s) en formateur(s) en de 
voordracht van een nieuw college van GS;
3.Deze informatie ruim voorafgaand aan de perspresentatie(s) 
aan de Staten wordt verstrekt.

50PLUS n.v.t. Griffie/BD
O
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EMS I17 2513481 13-11-2019 Verdienmodel museum Almere
Verzoeken het college:
- om een verdienmodel van het museum Almere ter 
besluitvorming aan PS voor te leggen,
- om in het verdienmodel inzichtelijk te maken binnen welke 
termijn het museum Almere zonder subsidie de bedrijfsvoering 
voort kan zetten,
- om de ramingen van de bezoekersaantallen te laten toetsen 
door een onafhankelijk expert of onafhankelijke expertgroep

FvD Rijsberman, M.A. S&B 24-02-2020: Per 1 maart 2020 start de kwartiermaker Denise de Boer 
aan haar opdracht. We organiseren in het voorjaar een 
kennismakingsbijeenkomst met PS. PS is op de hoogte gesteld van de 
aanstelling kwartiermaker middels een mededeling, #2539092. 
20-04-2020: In bestuurlijk overleg Programmalijn 4 /Almere 2.0 is door 
wethouder en gedeputeerde ingestemd met het voorstel om de nieuwe 
kwartiermaker van het museum via een videoboodschap voor te stellen 
aan de staten. We hopen in mei/begin juni dit te kunnen inplannen 
aangezien fysieke kennismaking niet mogelijk is momenteel.
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via 
een mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap 
voorgesteld.

EMS B1 1249950 16-11-2011 Digitaal indienmogelijkheid moties en amendementen                                                                        
Spreken uit dat het wenselijk is tot een digitale indiening van 
moties en amendementen te komen en deze digitaal te kunnen 
ondertekenen en ondersteunen.

CDA Verbeek, L. Griffie Digitaal indienen: dit loopt als onderdeel van een pilot en zal in 2014 
definitief worden ingevoerd.
Digitaal ondertekenen: hiervoor is de SGR afhankelijk van landelijke 
ontwikkelingen. Deze staan niet stil en worden door de SGR 
bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid. Invoering hangt mede 
af van gebruiksgemak.
12 nov 2018: In de mededeling "Digitalisering Statenwerk/ 
Aanbesteding AV middelen PS 2018" (LIS week 46) bent u geinformeerd 
over de Stand van zaken. Digitale moties en amendementen zijn 
gebruiksklaar  bij aanvang van de nieuwe statenperiode.
2 sept: In implementatie van digitale moties en amendementen wordt 
in het 4de kwartaal verwacht. U ontvangt binnenkort een mededeling 
hierover.
6 nov. 2019: De technische ontwikkeling van de module Moties en 
Amendementen is vertraagd. Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan een testversie, waarbij de griffie en enkele statenleden 
betrokken zullen worden. Afhankelijk hiervan, zal een planning voor 
ingebruikname worden afgegeven. Een Mededeling over de stand van 
zaken van het overkoepelende project Digitale Ondersteuning 
Statenwerk (DOS) is in voorbereiding.

04-02-2015: 
handhaven; 
05.07.2017 
Handhaven. 
Griffier heeft 
toelichting 
gegeven. 

EMS B19 2324745 17-10-2018 Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als erkende 
Streektaal
Verzoeken het college: 
om te onderzoeken of de provincie Flevoland kan aanhaken bij 
het genomede convenant, en op welke wijze er invulling aan 
kan worden gegeven en PS op korte termijn op de hoogte te 
stellen van de mogelijkheden hiervoor.

CDA e.a. Rijsberman, M.A. S&B 12-11-2018: Wordt ambtelijk opgepakt.
06-05-2019: Onderzocht wordt hoe de verschillende partijen invulling 
kunnen gaan geven aan de inspanningsverplichting om het 
Nedersaksisch te bevorderen. 
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn en welke 
inspanningsverplichtingen dit (mogleijk) meebrengt. 
24-02-2020: Samen met de gemeente Urk is een verzoek gedaan aan de 
samenwerkende partijen tot ondertekening.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Er is een gesprek geweest met Gemeente Urk, Gemeente 
Wesstellingwerf en Provincie Overijssel. Naar aanleiding van dit 
gesprek beraadt gemeente Urk zich of ondertekening mede door de 
provincie wenselijk is. Zij neemt verder initiatief tot ondertekening 
door gemeente en/of Provincie.
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