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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

RND I7 2483047 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,Chri
stenUnie, CDA, 
PvdA

Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: In de concept-RES wordt dit duidelijk benoemd en 
meegenomen. Het is overigens ook een verzoek dat uit verschillende 
raden is gedaan nav behandeling van Startnotitie RES Flevoland.

RND I8 2483048 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 18-11-2019: De bouwsteen participatie is een belangrijke bouwsteen 
voor de RES. Op 26 november as. zijn statenleden en andere 
Flevolandse volksvertegenwoordigers uitgenodigd om kennis te nemen 
van de bouwstenen zoals deze een plek zullen krijgen in de concept-
RES. 
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RND I9 2483049 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,ChristenUni
e, 
GroenLinks,50Pl
us,Denk,CDA

Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: Deze motie wordt verwerkt in de concept-RES en 
meegenomen in het proces op weg naar RES 1.0 zoals dat beschreven 
wordt in de concept-RES. 

RND I10 2513485 13-11-2019 Onderzoek Kernenergie en Thorium:
Verzoeken het college 
- om onderzoek te doen naar de mogelijke 
rol van kernenergie en Thorium in de 
Flevolandse energiemix, waarbij gelet 
wordt op kosten, voorwaarden en beoogde 
bijdragen in het behalen van de 
klimaatdoelen,
- om daarbij de mogelijkheden in beeld te 
brengen om dit onderzoek met andere 
provincies uit te voeren, aangezien een 
eventuele kerncentrale niet 
noodzakelijkerwijs in de provincie 
Flevoland hoeft te worden gebouwd,
- om de onderzoeksresultaten te betrekken 
bij de totstandkoming van de RES 1.0

FvD Fackeldey, J.A. 25-11-2019: Is ambtelijk in voorbereiding.
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RND I11 2513487 13-11-2019 Monitoring grote grazers 
Oostvaardersplassen m.b.v. drones:
Dragen het college op
- om Staatsbosbeheer de opdracht te geven 
om zo snel mogelijk contact op te nemen 
met de Universiteit Wageningen zodat voor 
het einde van 2019 een Quickscan over de 
haalbaarheid van de nieuwe telmethode 
aan Provinciale Staten kan worden 
gepresenteerd,
- om in kaart te brengen welke 
vergunningen moeten worden aangepast of 
verstrekt om drones in te kunnen zetten 
boven de Oostvaardersplassen t.b.v. de 
tellingen, waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan de doorlooptijd van de 
procedure

FvD Rijsberman, M.A.

EMS I12 2513494 13-11-2019 Onderzoek HOV naar het Noorden (na titel 
wijziging)
Verzoeken het college
- Contact op te nemen met de andere 
genoemde provincies om te onderzoeken 
waar de gemeenschappelijke belangen 
liggen en of de samenwerking 
geïntensiveerd dient te worden;
- Aan te sluiten bij lobby-activiteiten die 
de Lelylijn dichterbij kunnen brengen, met 
de voorwaarde dat het Flevolands belang 
voldoende wordt gewaarborgd met stops in 
(in elk geval) Almere, Lelystad en 
Emmeloord;
- Op kortere termijn zorg te dragen voor 
een hoogwaardige OV-verbinding op dit 
traject;
- Samen met andere belanghebbende 
provincies aan te dringen op een (MIRT)-
onderzoek m.b.t. haalbaarheid en 
maatschappelijke kosten/baten;
- Provinciale Staten bij het uitbrengen van 
de Perspectiefnota 2020 te informeren over 
de gemaakte vorderingen

GroenLinks Reus, J. de
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RND I13 2513498 13-11-2019 Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals 
herbruikbare bekers aan subsidies voor 
festivals en evenementen:
Verzoeken het college
te onderzoeken of het mogelijk is bij het 
verstrekken van subsidies aan festivals en 
evenementen duurzaamheidseisen, te 
denken valt aan het gebruik van 
herbruikbare bekers, op te nemen

SP Smelik, C.W. S&B

RND I14 2513505 13-11-2019 Transitiecoalitie Voedsel:
Verzoeken het college
- Te onderzoeken of het aansluiten als 
provinciale overheid bij de Transitiecoalitie 
Voedsel mogelijk is
- Te onderzoeken of aansluiting bij de 
Transitiecoalitie Voedsel onze ambitie 
ondersteunt en versterkt
- Binnen 6 maanden te rapporteren naar 
Provinciale Staten over de uitkomsten van 
dit onderzoek en eventueel met voorstellen 
te komen om aan te sluiten bij deze 
Transitiecoalitie Voedsel

ChristenUnie, 
GroenLinks, CDA

Appelman, J.N.J. S&B

RND I15 2513509 13-11-2019 Opvangmogelijkheden binnen de provincie 
voor zieke en gewonde inheemse wilde 
dieren
Verzoeken het college
- te onderzoeken of in samenspraak met de 
bestaande opvangcentra voor inheemse 
wilde dieren en de zes gemeenten, er 
mogelijkheden zijn om (centraal) in de 
provincie Flevoland een gezamenlijke 
opvanglocatie te realiseren voor wilde 
inheemse dieren die ziek of gewond zijn;
- de benodigde financiële steun op te 
nemen in de begroting van 2021, en de zes 
gemeenten te verzoeken hier tevens een 
financiële bijdrage aan te leveren

PvdD Hofstra, H.J. S&B

EMS I16 2513510 13-11-2019 Vrachtwagen kilometerheffing N50
Verzoeken het college
- om samen met de provincie Overijssel, 
bovenstaande overwegingen als extra 
argument te gebruiken naar de 
rijksoverheid om haast te maken met het 
verbreden van de knelpunten op de N-50.

SGP,CDA Reus, J. de S&B
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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

RND I18 20-11-2019 Aanplant en bescherming bomen
Verzoeken het college
- een inventarisatie te maken van gronden 
in haar bezit waar (extra) bomen geplant 
kunnen worden
- de uitkomst van deze inventarisatie ter 
kennis te brengen aan PS
- diversiteit als prioriteit meegeven in het 
aanplanten van nieuwe bomen.

GroenLinks, 
D66, PvdD

Hofstra, H.J. S&B

RND I19 20-11-2019 Jongeren kunnen energie besparen
Dragen het college op
- Om als provincie in gesprek te gaan met 
organisaties die zich inzetten voor het 
stimuleren van bewustwording rondom 
energiebesparing bij jongeren op 
Flevolands basisscholen en middelbare 
scholen
- Hierbij zowel de financiele 
ondersteuningsmogelijkheden te 
onderzoeken, als investering in denkkracht 
om zo actief met jongeren samen te 
werken aan energiebesparing in Flevoland, 
nu en in de toekomst

PvdD, DENK Fackeldey, J.A. S&B

RND I20 VOLGT NOG 18-12-2019 Ruim baan voor het Korps Mariniers in 
Flevoland
Verzoeken het college
- Contact op te nemen met het Ministerie 
van Defensie om de haalbaarheid te laten 
onderzoeken van het onderdak geven van 
het korps mariniers in Flevoland in een 
nieuw te bouwen kazerne.

FvD, 50PLUS Reus, J. de S&B

COMMISSIE BESTUUR (2015-2019)
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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. 

COMMISSIE DUURZAAMHEID (2015-2019)
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RND 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. 

RND 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.
18-11-2019: 2 en 3. De Nationale Bijenstrategie gaat onderdeel 
uitmaken van het Actieplan Biodiversiteit dat aangekondigd is in 
Coalitieakkoord 

COMMISSIE ECONOMIE (2015-2019)
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EMS 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 S&B

EMS 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. 29-11-2019: mededeling PS ligt ter 
bespreking in PO begin december bij gedeputeerde Infra; 05-12-2019: 
beantwoord met mededeling aan PS op 3 december 2019 #2514652

05-12-2019: 
voorgesteld 
wordt de motie 
af te voeren.
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