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I2 2439926 29-mei-19 Ontwerp R.I.P. Windplan Groen 
(participeren)
Dragen het college op een uiterste 
inspanning te plegen om in het gebied 
windpark Hanze te komen tot maximale 
draagvlak en gelijkwaardige participatie.

SGP, FvD, 
CDA, 
ChristenUnie, 
50PLUS, 
DENK, PVV

Fackeldey, J.A. SenB 19-08-2019: Ter uitvoering van de opgedragen inspanningsverplichting 
hebben GS bemiddelaars ingeschakeld. In de afgelopen weken hebben 
de bemiddelaars gesprekken gevoerd met de verschillende partijen uit 
het gebied waarbij de mogelijkheden voor meer draagvlak worden 
verkend. Tot op heden is er nog geen overeenstemming bereikt tussen 
partijen. De Staten worden binnenkort (september) in een mededeling 
over de voortgang geinformeerd. 

I3 2446230 26-jun-19 Opdracht formatie en benoeming 
formateurs
dat tot formateurs worden benoemd de 
heren W.l.l. van Beek & B.J. van Bochove;
2: dat de WD, Groen Links, CDA, PvdA, 
Christenunie en D66 onder leiding van de te 
benoemen formateurs op korte termijn de 
formatie van een nieuwe coalitie afronden;
3: dat formateurs en de betrokken partijen 

VVD, 
GroenLinks, 
CDA, PvdA, 
ChristenUnie, 
D66

n.v.t. n.v.t. Vervolg zie PS-vergadering van 10 juli 2019

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/BDO

I5 2452086 10-jul-19 Charter diversiteit:
Verzoeken het college:	 
-het college uit te nodigen de charter 
diversiteit te onderzoeken en daarover met 
een rapportage te komen met daarin een 
advies of en zo ja hoe de charter getekend 
kan worden en zo nee met een 
onderbouwing waarom niet.
En gaan over tot de orde van de dag. 

DENK Reus, J. de MO 29-8-19 onderzoek heeft plaatsgevonden en advies is in afrondende 
fase. In de mededeling Ädvies Charter Diversiteit"d.d. 10 september 
2019 (LIS week 37) brengt GS advies uit t.a.v. de ondertekening van de 
Charter Diversiteit.

Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
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I6 nnb 18-9-2019 Zorg in de Regio:
verzoeken het college om de uitgesproken 
punten in de motie in te brengen bij de 
Zorgtafel

CDA,GroenLin
ks, PVV, SGP, 
PvdA, D66, 
FvD, SP, 
ChristenUnie, 
VVD, Denk, 
PvD, 50Plus

Fackeldey, J.A. S&B

I7 nnb 18-9-2019 RES-Opwekken energie:
PS Spreekt uit: Dat er in de breedte, naast 
de opwekking van zon en wind, gekeken 
wordt naar alle mogelijkheden van 
duurzame energieopwekking en opslag die 
toekomstbestendig zijn waarbij dit in 
harmonie gaat met de (aanleg van nieuwe) 
natuur, recreatie- en belevingswaarde.

D66, 
GroenLinks,Ch
ristenUnie, 
CDA, PvdA

Fackeldey, J.A. S&B

I8 nnb 18-9-2019 RES-Burgerparticipatie:
verzoeken het college om uitwerking te 
geven aan de bouwsteen ‘Participatie’ 
(informeren, ideeën/mening ophalen van 
inwoners en betrekken/meedoen in 
bijdrage) om de diverse groepen inwoners 
van Flevoland mee te nemen in het tot 
stand komen van het RES bod Flevoland. 

VVD,PvdA Fackeldey, J.A. S&B

I9 nnb 18-9-2019 RES-Woonlastenneutraliteit en 
betaalbaarheid:
Dragen het college op in het kader van de 
wartme-transitite (van aardgas los) het 
aspect betaalbaarheid voor burgers c.q. de 
doelstelling van woonlasteneutraliteit: 
- als een belangrijk aandachtspunten te 
bespreken met de Flevolandse gemeenten
- concreter uit te werken in de concept RES 
en de RES 1.0
-Provinciale Staten goed te informeren over 
het realiseren van woonlastenneutraliteit en 
hierbij specifiek aandacht te besteden aan 
de lagere en middeninkomens

PvdA, VVD, 
D66,ChristenU
nie, 
GroenLinks,50
Plus,Denk,CD
A

Fackeldey, J.A. S&B

I10

I11
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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.

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

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.

COMMISSIE DUURZAAMHEID (2015-2019)
D21 2259145 20-6-2018 Aansluiten bij de Statiegeldalliantie

Verzoeken het college
namens de provincie Flevoland steun uit te 
spreken voor de Statiegeldalliantie door zich 
hierbij aan te sluiten.

PvdA, PvdD, 
GL

Smelik, C.W. S&B 12-11-2018: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
06-05-2019: Zie mededeling 2292581 "Uitvoering motie 'Aansluiten bij 
de StatiegeldaUiantie" (LIS 27 februari 2019)

12-02-2019: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
06-05-2019: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

COMMISSIE BESTUUR (2015-2019)

DOCUVITP-#2380699-v13-Lijst_Moties_-_Samengevoegd_alle_commissies_



Lijst van Moties
#2380699

Nr Registratie-
nr.

Datum Onderwerp + Dictum Door: Portefeuille-
houder
Nieuw

Naam 
afdeling

Planning/ Stand van zaken Advies 
portefeuille-
houder

Advies Commissie

D22 2259161 20-6-2018 Ondertekenen Nationale Bijenstrategie
Verzoeken het college
1. De Nationale Bijenstrategie te 
ondertekenen.
2. Samen met andere Flevolandse partners 
te onderzoeken op welke wijzen de 
nationale bijenstrategie een onderdeel kan 
vormen van het reguliere natuurbeleid en 
initiatieven hiertoe te stimuleren.
3. Provinciale staten hierover op de 
daarvoor bestemde P&C momenten te 
rapporteren.

CU, PvdD, 
S+F, 50PLUS, 
PvdA, GL, 
CDA, D66, 
PVV, SGP

Hofstra, H.J. S&B 12-11-2018: Op 20 september 2018 heeft de Gedeputeerde namens het 
college van GS de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend. Zie 
eDocs 2297383 (LIS 16 januari 2019 Duurzaamheid). Er wordt in de 
winter een symposium georganiseerd met gemeenten, waterschap, 
terrein beherende organisaties, landschapsbeheer, het agrarisch 
collectief en enthousiaste particuliere partijen in samenwerking met 
vertegenwoordigers van Groene Cirkels bijenlandschap. Leden van PS 
zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen. PS zullen bij de behandeling 
van de Perspectiefnota geïnformeerd worden over de voortgang 28-01-
2019: Op 30 januari 2019 wordt een Werkconferentie wilde bijen 
georganiseerd waarvoor de statenleden een uitnodiging hebben 
ontvangen. De oogst van deze werkconferentie moet nog landen in het 
reguliere natuurbeleid. Hierover zijn verkennende gesrpekken geweest. 
06-05-2019: De Werkconferentie wilde bijen getuigde van grote 
betrokkenheid van de aanwezige partijen. Duidelijk werd dat de 
grootschalige inrichting van Flevoland en de dominantie van zeeklei 
belemmeringen zijn voor een rijke bijenfauna in grote delen van 
Flevoland. Gebieden met een ander bodemtype en voormalige 
zandopspuitingen bieden de grootste potenties om vanuit Flevoland een 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Nationale 
Bijenstrategie. Tijdens de werkconferentie werd nadrukkelijk aan de 
provincie verzocht de regierol te nemen. Inmiddels is n.a.v. de oogst 
van de werkconferentie een stappenplan opgesteld om uiteindelijk te 
bepalen waar de grootste kansen liggen om het leefgebied van wilde 
bijen te verruimen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 

D22 
verv
olg

19-08-2019: 1.	Afgerond met de ondertekening van de Nationale 
Bijenstrategie door Harold Hofstra op 20 september 2018 namens het 
college van GS.
2.	Het onderzoek is in gang gezet met als aftrap de Werkconferentie 
wilde bijen op 30 januari 2019. Op basis van het stappenplan is een 
eerste inventarisatie uitgezet van potentieel geschikte gebieden voor 
wilde bijen. Dit heeft een aantal bijzondere waarnemingen opgeleverd. 
Definitieve verslaggeving wordt eind dit jaar verwacht. Ondertussen 
lopen er al meerdere initiatieven van externe partijen.
3.	Tot op heden is hier nog geen aanleiding voor geweest.

COMMISSIE ECONOMIE (2015-2019)
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E6 1818837 11.11.2015 Insect-vriendelijke inrichting nieuwe wegen
Verzoeken het college: te onderzoeken of er 
mogelijk-heden zijn om bij wegverdubbeling 
van de rest van de Gooiseweg en de 
Waterlandse weg een insect-vriendelijke 
inrichting toe te passen

PvdD, VVD,
GL, Sen.Plus

Reus, J. de INFRA 11-04-2016: In de planvorming van projecten zal met een 
bijenvriendelijke inrichting rekening worden gehouden. Zodra de 
monitoringsgegevens beschikbaar komen wordt Provinciale Saten 
geïnformeerd over de resultaten.

E17 2388988 27.2.2019 Binnenvaart in Flevoland
Verzoeken het college in gesprek te treden 
met de Minister over het belang van de 
binnenvaart in Flevoland en aan te dringen 
op vrijwaring van de CCR-regelgeving voor 
de kleine binnenvaartschepen, naar 
voorbeeld van Duitsland.

PVV Reus, J. de INFRA

E18 2388989 27.2.2019 Routeborden A6 Gooiseweg
Verzoeken het college:
- nadrukkelijk met Rijkswaterstaat in 
overleg te gaan om minimaal de verwijzing 
Zeewolde weer op de route borden bij de 
afslag A6 naar de N305 te plaatsen;
- het belang van de N305 voor Flevoland, 
Lelystad Airport en haar regionale 
netwerken als geheel daarbij te 
onderbouwen;
- PS Flevoland van de uitkomst van dit 
overleg op de hoogte te houden. 

VVD Reus, J. de INFRA 03-09-2019: gedeputeerde heeft Rijkswaterstaat per brief (verstuurd op 
30-08-2019) verzocht in de bewegwijzering op de A6 de plaatsnaam 
Zeewolde aan het begin van de parallelstrook en bij de afrit zelf  en 
voorts op de A27 mee te nemen, zodat de huidige inconsistentie in de 
bewegwijzering wordt opgeheven. 

COMMISSIE RUIMTE (2015-2019)
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