
Lijst van Moties Commissie Ruimte

Nr Registrati

enr.

Datum Onderwerp/(korte) inhoud Onder-steund 

door:

Portefeuille-

houder

Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

R01 1584156 29.01.2014 Toepassing experimentenkader langs PS

Draagt het college op:

• Voortaan bij het voornemen tot Toepassing van 

het Experimentenkader, Provinciale Staten te 

voorzien in een discussie nota waarin de wensen 

en bedenkingen van het voorgenomen 

collegebesluit zijn opgenomen;

• Deze discussie nota agenderen voor de 

commissie Ruimte & Leefomgeving, zodat deze 

haar wensen en bedenkingen en alle andere 

adviezen in de commissievergadering kan 

inbrengen;

• Pas een besluit te nemen nadat het 

commissieadvies is vastgesteld  door Provinciale 

Staten.

PvdA, D66, GL Lodders, J. 19-02-2014: op 5 maart zal in de commissie R&L een presentatie worden 

gegeven.       17-03-2014: Op 5 maart is in de commissie Ruimte & 

Leefomgeving een toelichting gegeven. Zie presentatie #1588773. Hiermee is 

voldaan aan de motie. 

15-09-2014: Voorstel: afvoeren.

17-03-2014 Voorgesteld wordt om tot 

afvoeren van deze lijst over te gaan.

04-02-2015: handhaven; griffie geeft aan dez 

toezegging nog graag te willen handhaven 

voor ander overleg met ao.

R02 1676034 12.11.2014 Verzoeken het college:

- bij het ontwerp van de nieuwe website een 

sectie te maken met verleende vergunningen en 

ontheffingen gesorteerd op onderwerp en datum;

- OFGV te verzoeken op haar site de verleende 

vergunningen te sorteren op onderwerp en 

datum;

PvdD Stuivenberg, A. 05-01-2015: Motie wordt opgepakt door de ambtelijke organisatie. Naar 

verwachting volgt inhoudelijke reactie in maart 2015.

19-01-2015: Geen wijzigingen.

20-02-2015: Geen wijzigingen.

27-03-2015: Reactie is vertraagd en komt naar verwachting in april 2015.

25-05-2015: Ligt voor akkoord bij het College.

R03 1676035 12.11.2014 Agrarisch cultuurlandschap

Verzoeken het college: 

1. De komende 3 jaar de Flevolandse 

landschapselementen te monitoren met het 

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

2, De kosten hiervan (in totaal 15.000 euro) ten 

laste te brengen aan de reserve 

ontwikkelings/strategische projecten

Pvda, SP, D66, 

CU, GL, SGP, 

50+, PvdD, 

Inwonersbelan

g

Stuivenberg, A. 05-01-2015: Wordt opgepakt door de ambtelijke organisatie. 

Gesprek met landschapsbeheer is gepland in 1e week januari.

19-01-2015: Met landschapsbeheer is afgesproken dat zij een voorstel maken 

voor een aanpak die aanvullend is op de reeds bestaande landelijke 

metingen en die daardoor meerwaarde heeft. 

De kosten zullen worden opgenomen in de perspectiefnota.

20-02-2015: Voorstel van landschapsbeheer is niet de methodiek van het 

landelijk meetnet te volgen, maar op basis van luchtfoto’s na te gaan in 

hoeverre erven en landschapselementen die in 2011 zijn geïnventariseerd 

nog aanwezig zijn en dit aan te vullen met steekproefsgewijze controles op 

de kwaliteit. 

27-03-2015: Wordt gewerkt aan voorstel.

25-05-2015: Er wordt gewerkt aan een offerte en opdrachtverlening.

10-08-2015: De opdrachtverlening is geagendeerd voor de GSvergdadering 

van 25 augustus 2015. PS wordt via een mededeling op de hoogte gesteld.
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