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7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie 
Flevoland 
Verzoekt het college samen met 
maatschappelijke partners tot een 
duurzame oplossing voor de 
wetenschappelijke steunfunctie 
Flevoland te komen.

Lodders, J. Wij hebben u per mededeling van 18 
oktober 2011 geinformeerd over de 
stand van zaken rondom de WSF tot 
dat moment. Nadien hebben er nog 
bestuurlijke en ambtelijke 
overleggen plaatsgevonden. Dit heeft 
geresulteerd dat er eind 2011 
opdracht is verstrekt door de 
gemeente Almere om een onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden van 
een zelfstandig voortbestaan van de 
WSF. De planning is dat de 
uitkomsten van dit onderzoek eind 
april bekend worden. Wij zijn 
voornemens de uitkomsten van het 
onderzoek af te wachten. Daarna 
zullen wij u rapporteren over de 
uitvoering van de motie.
Op 31 oktober 2012 is een 
mededeling door het college 
gezonden aan PS over de huidige 
stand van zaken.

Met de aanvulling van 31 
oktober wordt thans 
geacht te hebben voldaan 
aan de aangenomen 
motie.

Bij mededeling van 23 
juli 2012 zijn PS over de 
resultaten geïnformeerd. 
Motie is daarmee 
uitgevoerd en kan 
worden afgedaan.

Nieuw advies griffie : Op 
dit moment wordt er 
gewerkt aan een plan 
voor de WSF binnen het 
kader van de motie. De 
motie betrekken bij het 
aangekondigde nieuwe 
plan dat voorjaar 2013 
verschijnt.

PS is van oordeel dat de 
rapportage nog niet heeft 
plaatsgevonden .
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16 1249890 16.11.11 Overdracht vaarwegenbeheer aan WS 
Zuiderzeeland 
Draagt het college op: 
 te onderzoeken welke winst in 
kwaliteit, efficiency, maatschappelijke 
kosten bereikt kan worden door het 
vaarwegbeheer uit te besteden aan het 
waterschap Zuiderzeeland.
 hierover binnen een jaar aan Provinciale 
Staten rapport en advies uit te brengen

D66, VVD, CDA Lodders, J. Onderzoek wordt in samenhang met 
de implementatie van de Waterwet 
opgepakt. Rapportage wordt naar 
verwachting in het voorjaar 2013 aan 
PS aangeboden.
Op 14 mei jl. is door GS besloten 
kennis te nemen van de resultaten 
van het onderzoek doelmatig 
vaarwegbeheer en de conclusie dat 
de huidige situatie het meest 
doelmatig is, te onderschrijven. Op 
16 mei jl. heeft PS daar een 
mededeling over ontvangen.(B 
1482818)

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Voorstel aan PS tot 
afvoeren

20 1249932 16.11.11 Bij lokatiekeuze NVO's rekening houden 
met behoefte aan FUP's  
Verzoeken het college:
met de lokatiekeuze voor 
natuurvriendelijke oevers ook zoveel 
mogelijk rekening te houden met de 
behoefte aan fauna-uitstapplaatsen
te inventariseren of ook op plaatsen 
waar geen natuurvriendelijke overs 
zullen worden aangelegd, fauna-
uitstapplaatsen gewenst zijn
het waterschap te verzoeken dezelfde 
uitgangspunten te hanteren.

PvdD, SP Lodders, J. De lokatiekeuze wordt meegenomen 
in het vaarwegenbeleid, dat  In 
januari 2013 ter kennisname aan GS 
zal worden voorgelegd.                      
De criteria voor de aanleg van FUP 
worden opgenomen in het 
Strategisch Uitvoeringsplan 
Vaarwegen dat ter vaststelling aan 
ons college zal worden aangeboden 
en in juni 2013 ter kennisname zal 
worden aangeboden.
Wordt meegenomen in de 
uitvoeringsstrategie vaarwegen, die 
aan PS zal worden voorgelegd.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
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21 1249934 16.11.11 Faunavoorzieningen bij wegverdubbeling 
Gooiseweg 
Dragen het college op alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om veiligheid van 
mens en dier te garanderen en de staten 
hierover te informeren.

PvdD, SP, PvdA Lodders, J.  Voorzieningen worden meegenomen 
in het project Gooiseweg. Als het 
definitieve ontwerp is vastgesteld, 
worden de Staten geïnformeerd over 
de te nemen maatregelen. Zie 
mededeling d.d. 25 juni 2013 HB 
1508156
 

 Het college acht hiermee 
aan de motie te hebben 
voldaan.

Voorstel aan PS tot 
afvoeren

25 1249950 16.11.11 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. ( 
Presidium) / Griffie

Er wordt onderzoek gedaan nar de 
meest geschikte software om hieraan 
tegemoet te komen. 
Offerteaanvragen zijn uitgegaan in 
mei 2012. Hierin speelt Identity 
Access Management mede een rol.
Nadere verkenning leidt ertoe, dat 
benutten van de in Outlook 
aanwezige 'stemknop' tot een 
pragmatisch resultaat kan leiden.

Nader onderzoek heeft 
uitgewezen, dat 
momenteel nog geen 
software beschikbaar is, 
die op eenvoudige wijze 
een digitale handtekening 
kan genereren. Identity 
Access management 
maakt het proces van 
indienen en tekenen van 
moties nodeloos 
ingewikkeld.

Motie is in nabije 
toekomst niet uitvoerbaar 
gebleken. 

26 1249952 16.11.11 Instellen Provinciale Jongerenraad 
Dragen het college op:
binnen 6 maanden de haalbaarheid van 
het instellen van een provinciale 
jongerenraad te onderzoeken
bij een positief resultaat beleid op te 
stellen die de jongerenparticipatie 
vergroot en het mogelijk maakt dat deze 
de provincie gevraagd en ongevraagd van 
advies kan dienen.

SP, GL, VVD, D66,
PvdD

Witteman, M. Gedachtevorming is gaande waarbij 
de rol van sociale media en het 
Flevopanel zullen worden betrokken. 
In Panoramaronde op 11 juli 2012  is 
de wijze van uitvoering van deze 
motie gepresenteerd.
De voorbereidingen leiden er toe dat  
Parlement Z on line is gegaan.
Medio 2013 zal PS worden 
geïnformeerd over de voortgang.
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28 1249960 16.11.11 Hoorzitting jacht/populatiebeheer  
Spreken uit een hoorzitting te 
organiseren over nut en noodzaak van 
jachtpopulatiebeheer in Flevoland.

PvdD, PvdA, PVV,
GL, SP, D66, 50plus

Gijsberts, A. --> 
Presidium

Griffie zal komen met voorstel 
instellen werkgroep ter nadere 
omschrijving hoorzitting, te houden 
in 2e helft 2012. Voorstel is gedaan 
en werkgroep is geformeerd en op 
26/9 worden verdere afspraken ter 
uitvoering van de motie gemaakt.  
Het geplande overleg op 26/9 heeft 
geen doorgang gevonden. Het 
initiatief om tot overleg te komen 
ligt thans bij de fractie van PvdD.       

n.v.t. Het initiatief om tot 
overleg te komen ligt 
thans bij fractie van de 
PvdD

35 1336169 30.05.12 Buitendijkse haven Urk                
Stappen te ondernemen die ertoe leiden 
dat de verwezenlijking van een 
buitendijkse haven bij Urk in een 
stroomversnelling kan komen, door 
maximale medewerking te verlenen bij 
de ruimtelijke inpassing en zo mogelijk 
een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van een sluitende 
business case via de Zuiderzeegelden.

SP Appelman. J.N. Bestuurlijk overleg zal plaatsvinden 
in september 2012, gevolgd  door 
bijeenkomst stuurgroep ZZL NF in 
oktober 2012. Zie mededeling d.d. 25 
juni 2013 HB 1505347

Voorstel aan PS tot 
afvoeren
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36 1336179 30.05.12 Vermogenspositie  MC-groep                   
In gesprek met de NZA en VWS de 
achterstand in zorgvoorzieningen in de 
provincie aan de orde te stellen. 
Het ministerie van VWS te bewegen om 
de (door de MC-groep) af te lossen € 6 
mln terug te laten vloeien naar zorg in 
Flevoland. 
De NZA te verzoeken de derde tranche 
aan de MC-groep uit te betalen om zo 
een betere vermogenspositie te creeren. 

SGP Lodders, J. Het hiertoe noodzakelijke 
bestuurlijke overleg zal worden 
gevoerd mede met het oog op 
agendering in de komende 
bijeenkomst RvT. Hierin is 
overeengekomen op korte termijn 
gesprekken te arrangeren met VWS 
en de NzA. De resultaten van dit 
overleg zullen de basis vormen van 
nadere informatie aan PS.
Het college van Gedeputeerde Staten 
heeft Provinciale Staten op 25 
februari 2013 en 23 april 2013 
middels mededelingen geinformeerd 
over de stand van zaken betreffende 
de vermogenspositie van de MC 
groep. 
Op 8 mei is een mededeling (HB 
1487188) verzonden naar PS met 
betrekking tot de vermogenspositie 
van de MC groep en de derde tranche 
van de balanssteun van de NZA.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Het college van GS te 
verzoeken PS schriftelijk 
te informeren over de 
stand van zaken, 
inclusief planning. Nader 
advies griffie: 
mededelingen 23 april 
(1487188)en  8 mei zijn 
verzonden. Ook wordt 
nog een werkbezoek 
georganiseerd. Daarna 
balans opmaken. 

40 1336187 30.05.12 Evaluatie OMFL 
Uiterlijk1 september 2012 PS de 
evaluatie van de OMFL te doen toekomen 
bij de uitvoering van de Economische 
agenda. 
Te onderzoeken een toekomstige visie en 
rol van de OMFL en/of het op eigen 
kracht doorgaan met eventueel 
meerdere aandeelhouders.

VVD,SP,D66,PVV,
PvdA,CU

Appelman. J.N. Samenstelling van Economische 
Agenda is een nu lopend proces. 
Ontwikkelingen ten aanzien van de 
OMFL maken hier deel van uit.           
De Economische Agenda is op 
06.02.13 door PS vastgesteld. De 
OMFL is een van de instrumenten die 
de provincie inzet om economische 
ontwikkeling aan te jagen. De OMFL 
zal in de Staten worden besproken 
als onderdeel van proces 
Herorientatie Economische Domein.
Op 9 april 2013 heeft Provinciale 
Staten de evaluatie OMFL over de 
periode 2007-2012 ontvangen.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Voorstel aan PS tot 
afvoeren.
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41 1336190 30.05.12 Kaders open planproces 
OostvaardersWold                               
Het proces er als volgt uit te laten zien:   
a) alle belanghebbende partijen 
participeren in het proces                   
b) er wordt gekomen tot een sluitende 
businesscase binnen de huidige 
financiele kaders. Deze worden gevormd 
door de beschikking ILG (€ 61 mln), de 
genoemde bijdrage van de provincie 
(max. € 33,9 mln) en door het mogelijk 
creeren van extra financiele middelen, 
zoals de verkoop en/of ruil van de 
verworven gronden. Voorkomen dient te 
worden dat een extra rekening komt 
voor de inwoners van Flevoland.    
c) Bestaande grondposities en gronden 
binnen en buiten het 
Oostvaarderswoldgebied worden ingezet. 
d) PS worden gedurende het proces met 
regelmaat geinformeerd over de 
voortgang en uiterlijk november 2012 zal 
het college van GS de uitkomst van het 
open planproces in een voorstel 
voorleggen aan PS.  
De uitkomsten van het open planproces 
leidend zijn voor besluitvorming door PS.

VVD,PvdA,CDA, 
CU,SGP,50+

Witteman, M. 08.10.12 is door dhr. R. Bekker, de 
voorzitter open planproces Natuur in 
Flevoland, een 1e voortgangsbericht 
verzonden. Op 05.1112 heeft PS een 
2e, en op 26.11 is een 3e 
voortgangsbericht uitgebracht. 
Tijdens de Statendag van 12.12.12 
zal dhr. Bekker een toelichting geven 
op: - aanpak, processtappen, tijdpad 
van het open planproces, - 
betrokkenheid van de Staten in het 
proces, -type product wat de Staten 
kan verwachten.
Gedurende het Open Planproces zijn 
een 5-tal voortgangsberichten 
opgesteld door dhr. 
Bekker.(www.opnatuurinflevoland.nl
). Op 12.12.12 heeft dhr Bekker een 
toelichting gegeven. Op 06.01.13 zal 
dhr Bekker het rapport Open 
Planproces toelichten aan PS.
Provinciale Staten hebben op 
20.03.13 een motie aangenomen 
waarin aangegeven is welke richting 
het programma Nieuwe Natuur in 
Flevoland zich verder kan 
ontwikkelen.  Zie Mededeling dd 4 
april 2013 HB 1480169

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Aanhouden tot na 
vaststelling Plan van 
Aanpak Nieuwe Natuur 
in Flevoland 
(geagendeerd in 
opinieronde d.d. 25 
september 2013)
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45 1411632 03.10.12 Handvest actieve informatieplicht
Het presidium komt  in nauw overleg met 
het college van GS tot een Handvest 
Actieve informatieplicht. UItgangspunten 
zijn PS actief te informeren en slechts 
bij uitzondering en gemotiveerd gebruik 
te maken van de bevoegdheid informatie 
niet te verstrekken (art. 167 en 179 
Provinciewet) In het handvest worden 
zowel de openbare als de vertrouwelijke 
informatie en beluiten betrokken . Het 
handvest wordt onderworpen aan een 
onafhankelijke juridische toets waarvan 
het resultaat wordt aangeboden aan PS 
bij het behandelen van het handvest.  
Het handvest wordt ter vaststelling 
aangeboden aan PS.

D66, 50plus, CDA,
SP, PVV, SGP,
PvdD, GL

Presidium Het college heeftl het Presidium een 
handreiking voor gezamenlijke  
uitwerking gedaan.

Voorstel aan PS tot 
afvoeren, dit is 
vastgesteld op 10 april 
2013

46 1429746 14.11.12 Verminderen aantal burgerstatenleden in 
nieuwe periode
In de volgende Statenperioden mag een 
eenpersoonsfractie maximaal twee 
burgerleden aanstellen en een 
tweepersoonsfractie maximaal één en 
dat dat fracties bestaande uit drie of 
meer leden geen burgerstatenleden 
kunnen aanstellen. 

CDA Presidium Door fracties te 
betrekken bij proces van 
kandidaatstelling 
statenverkiezingen 2015  

47 1429890 14.11.12 Jaarlijks afrekenen fractiebudgetten
Het is wenselijk dat de verordening op 
de ambtelijke bijstand wordt aangepast 
op het punt van terugstorten van (een 
deel) van het overschot; het presidium 
wordt verzocht om te komen met een 
voorstel om dit jaarlijks terugstorten 
voor de jaren 2012 en volgende jaren 
mogelijk te maken.

CDA Presidium staat geagendeerd voor 
besluitvorming statendag 
20 maart
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50 1430011 14.11.12 Verantwoorde afronding overdracht 
jeugdzorg
Draagt het college op:
Het saldo autonome middelen minus de 
korting in het provinciefonds nog een  
jaar na de overdracht op de begroting te 
houden en te oormerken voor jeugdzorg.
Het geld op basis van "snijvlakprojecten" 
in het kader van de transitie jeugdzorg 
beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt 
een hardheidsclausule opgesteld waarin 
de vraaggerichtheid vanuit de 
gemeenten uitgangspunt is. Dit budget 
mag niet ingezet worden om de 
gemeentelijke bezuinigingen op te 
vangen.   
Deze middelen overwegen beschikbaar 
te stellen indien schriftelijk de noodzaak 
van is onderbouwd.

PvdA, CDA, CU,
SGP, GL, PvdD, SP,
50+

Witteman, M. Thans geen actie noodzakelijk. Zie 
Mededeling april 2013 (HB 1481125) 
stand van zaken transitie jeugdzorg
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51 1430014 14.11.12 Parallelbaan Dronterringeweg (N23)
Draagt het college op:
Om het overleg met de gemeente 
Dronten voort te zetten en zich in te 
spannen om op korte termijn tot 
afspraken te komen inzake een versnelde 
aanleg.

CDA, VVD, CU,
SGP, SP, PVV, D66

Lodders, J. Gewacht wordt op een aanvullend 
(ambt) voorstel van de gem. Dronten 
mbt financieringskosten vd passage. 
Als aanduding van dit proj wordt 
'passage Dronten' (proj N23) 
gehanteerd. Op zeer korte termijn 
zal een best overleg plaatsvinden 
tussen ph en gem. Dronten. Prov 
neemt initiatief. Op 7 maart vindt 
best overleg plaats, daarna vindt 
samenstellen van een voorstel 
plaats.Op 03.06 heeft ons college 
besloten over het eerder aanleggen 
van de Passage Dronten. In essentie 
wordt door Dronten de kosten voor 
de voorfinanciering betaald. In de 
stap daarna is de gemeenteraad van 
Dronten aan zet. Zij nemen hierover 
na de zomervakantie een besluit. Een 
mededeling wordt naar PS gestuurd. 
Dit jaar zal de verkenning kunnen 
worden afgerond en zal PS betrokken 
worden bij het aanpassen van het 
tracé besluit. 

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Aanhouden tot 
mededeling van GS is 
ontvangen.
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52 1430016 14.11.12 Herontwerp Flevolands OV
Gezamenlijk met ervaringsdeskundigen ( 
groepen ov-gebruikers) en andere 
belanghebbenden wordt vanuit een 
blanco situatie een nieuw ontwerp 
gemaakt voor de 
openbaarvervoersstromen in Flevoland 
en de aansluiting met omringende 
gebieden.

CDA, VVD, SGP,
D66, CU, SP, GL,
PvdD, PVV, PvdA,
50+

Lodders, J. N.a.v. eerdere toezegging 
portefeuillehouder loopt al een 
proces, gericht op opiniërende 
discussie op de statendag van 6 
februari. De resultaten hiervan 
zullen worden verwerkt in een 
nieuwe visie op het openbaar 
streekvervoer. Deze motie zal 
hiermee worden uitgevoerd.
Zoals eerder gemeld wordt dit 
betrokken bij de herijking OV-beleid.
Proces loopt. De visie wordt in 
september aan PS voorgelegd. De 
verwachting is dat de visie in 
februari 2014 kan worden 
vastgesteld.
Motie wordt meegenomen in 
herijking OV-beleid (=toezegging 96). 
Proces loopt. In september zullen 
scenario's ter discussie aan PS 
voorgelegd worden. De verwachting 
is dat de visie in maart 2014 kan 
worden vastgesteld. Zie 
Mededelingen HB 1487501 en 1466701

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Voorstel aan PS tot 
afvoeren

53 1430028 14.11.12 Vergroening provinciaal wagenpark
Het college wordt opgedragen om beleid 
te ontwikkelen dat er toe leidt dat bij 
vervaning van het provinciale wagenpark 
nadrukkkelijk anderen vormen van 
energiegebruik hierbij wordt betrokken 
en de prioriteit te geven aan de 
vergroening van het provinciale 
wagenparkt, door door hier actief op in 
te zetten op basis van gelijkwaardigheid

SP Verbeek, L.
Is in uitvoering.
Is uitgevoerd. De medeling (HB 
1460463) is naar PS verzonden.

Daarmee is motie 
afgedaan en wordt 
voorgesteld tot afvoeren 
over te gaan.

kan worden opgenomen 
op 2e kwartaaloverzicht 
af te voeren moties, 
zodat PS kan aangeven of 
hiermee is voldaan aan 
de motie 

PS in haar vergaderng van 
10-04-13 aangegeven dat 
nog onvoldoende duidelijk 
is of aan de otie is 
voldaan. Het presidium zal 
bezien in hoeverre 
agendering in een 
opnieronde aan de orde is. 
Motie wordt nu niet 
afgevoerd.
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54 1430153 14.11.12 HOV naar het noorden via de NOP
GS wordt opgedragen om als een HOV-
verbinding naar het noorden via de NOP 
werkelijk van belang is, dit onderwerp 
wel actief op te pakken. Naast aandacht 
voor het lopende alternatief ook aan de 
slag te gaan met andere alternatieven. 
PS intensief en (inter) actief te 
betrekken bij beleidsvorming, waar 
mogelijk smaen met de provincies 
Friesland en Groningen.

CU, VVD, CDA, GL,
PvdA, 

Lodders, J. Gedeputeerde Lodders neemt het 
initiatief, met de colleges van 
Groningen en Friesland, om samen 
met een delegatie van de staten een 
proces te starten.
Op 6 juni is PS via een mededeling 
geinformeerd over de aanpak van de 
HOV-verbinding. (zie HB 1499494)

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Aanhouden tot nader 
bericht over de 
uitvoering de 
voorgenomen 
activiteiten (zie 
mededeling 1499494)

56 1441265. 12.12.2012 Verbreding A27
 Het college wordt gevraagd zich 
maximaal en zichtbaar in te spannen om 
het rijk te doordringen van de actuele 
noodzaak tot verbreding van de A27 naar 
2x3 rijbanen; en samenwerking en 
afstemming te zoeken met de colleges 
van Utrecht en Noord-Holland om te 
komen tot een volledige verbreding tot 
aan Utrecht.

CDA, VVD, PvdA,
CU, SGP, D66, SP
PVV en PvdD

Lodders, J. Uitvoering van deze motie zal 
worden betrokken bij de bestuurlijke 
voorbereiding van het MIRToverleg 
dat dit voorjaar zal plaatsvinden.
Dit ondwerp is betrokken bij de 
bestuurlijke voorbereiding van het 
overleg Bestuurlijk Overleg  MIRT.
In juni zal aan GS gerapporteerd 
worden.
Na de zomer volgt een mededeling 
naar PS.
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60 1461582 02.02.13 Onderhandelaarsakkoord financien 
tussen Kabinet en IPO/VNG/Unie van 
Waterschappen 
De gevolgen van het akkoord bij de 
behandeling van de Perspectiefnota voor 
te leggen aan Provinciale Staten.
 Zich in te spannen in zijn contacten met 
het Rijk en IPO om de negatieve 
gevolgen van het akkoord voor de positie 
van de provincies zoveel mogelijk te 
beperken.
 De positie van Flevoland voor te leggen 
aan Provinciale Staten, voordat 
overgegaan wordt tot medewerking aan 
verdere regeringsvoornemens op dit 
onderwerp, in IPO verband of anderszins.

VVD, CU, CDA,
D66, SP, PvdA

Witteman, M. Als de procedure (voor wat betreft 
het onderhandelaarsakkoord 
Financien) het qua tijd mogelijk 
maakt zal voorleggen aan PS volgen.
De gevolgen van het akkoord zijn 
voorgelegd aan Provinciale Staten. 
De inspanning tot beperking van 
negatieve gevolgen is een continu 
proces. Er wordt een mededeling aan 
Provinciale Staten opgesteld waarin 
zij geÏnformeerd worden over de 
uitwerking van de Package deal.

Inmiddels (juli 2013) zijn de Staten 
op de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen rond de wet Hof, 
schatkistbeleggen en btw-
compensatiefonds.

Advies is de motie als 
afgedaan te beschouwen.

Na behandeling 
Perspectiefnota, bezien 
of aan motie is voldaan. 
Afvoeren zie ook 
mededeling van 1 juli 
HB 1510244

61 1461553 02.02.13 Referendum provincie fusie
Provinciale Staten vinden het belangrijk  
dat alle inwoners van Flevoland kunnen 
reageren op het voornemen van het 
kabinet.
PS een diepgaande discussie moet 
kunnen voeren over alle vormen van 
burgerparticipatie.
Dat het college van GS heeft toegezegd 
nog voor de komst van de minister met 
een notitie ter zake te komen
Dat op 27 februari de Staten zich zullen 
uitspreken over de wijze waarop 
inwoners en organisaties hun opvattingen 
kunnen weergeven.

D66, CDA, GL, VVD,
SP, CU

Witteman, M. Voorstel aan PS tot 
afvoeren, zie ook motie 
64 op de lijst van moties
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63 1467866 27.02.13 Concept programma van Eisen Regioplan 
Windenergie
Verzoeken het college:
• Om de benodigde 1370 MW 
windenergie in te passen binnen de 
genoemde 6 zoekgebieden en de locaties 
Zuidlob, Sternweg en Noordoostpolder 
die al in ontwikkeling zijn. 

SGP, VVD, PvdA,
CU, SP, D66, CDA,
50+ ,PvdD

Gijsberts, A De motie wordt reeds in praktijk 
gebracht door het college.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

64 1467873 27.02.13 Voorgenomen Samenvoeging Provincies 
constaterende
·         dat een brede representatieve 
opiniepeiling onder de inwoners van 
Flevoland een geschikt instrument is 
om de mening van de inwoners mee te 
kunnen wegen in het opstellen van de 
zienswijze.
·         de representatieve opiniepeiling 
in samenwerking met de Flevolandse 
gemeenten kan worden uitgevoerd.
Verzoekt het college van GS om in 
overleg met de Flevolandse gemeenten 
voorbereidingen te terffen voor een 
representatieve opiniepeiling onder de 
inwoners van Flevoland zen zo spoedig 
mogelijk een uitwerking van deze 
peiling, voorzien van financiele 
dekking, voor te leggen aan de Staten. 

VVD, PvdA, D66,
CDA, CU, SP, SGP,
GL, 50+, PvdD

Witteman, M. De resultaten van de opiniepeiling 
zijn op 5 juni jl. gepresenteerd.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Afvoeren, zie 
mededeling 1495948 en 
presentatie volstaan
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65 20.03.2013 Verzoekt het college, gehoord de 
beraadslagingen in de opinieronden 
van 27 februari 2013 en 20 maart 2013, 
het volgende te doen
1. De verbindingsfunctie van het 
OostvaardersWold los te laten als 
provinciale inzet;
2. een programma Nieuwe Natuur te 
realiseren met initiatieven waarbij 
veel aandacht wordt besteed aan de 
natuurontwikkeling dichtbij 
groterestedelijke concentraties
3 een tijdelijke moratorium in acht te 
nemen met betrekking tot de 
verbindingszone waarbij wel inzet 
wordt gepleegd op de noodzakelijke 
compensatieverplichtingen, en 
waardoor tijd ontstaat om invulling te 
geven aan de afwikkeling van 
OostvaardersWold, het stappenplan 
Nieuwe Natuur en overleg met het Rijk
4. Dat daarbij niet uitegsloten is dat 
tijdens dit moratorium de 
verbindingsvariant alsnog aan 
overtuigingskracht wint.

PvdA, CU, CDA,
SGP, SP, 50+

J.N. Appelman Gedeputeerde Staten zullen een plan 
van aanpak opstellen waarmee de 
richting van het programma Nieuwe 
Natuur in Flevoland wordt 
uitgewerkt. Uiterlijk 1 juli 2013 zal 
de uitwerking van de motie 
voorgelegd worden aan Provinciale 
Staten.
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66 20.03.2013

Overwegende dat:
Voor het behalen van de Flevolandse 
klimaatdoelstellingen belangrijk is om, 
naast windenergie, ook in te zetten op 
andere vormen van duurzame 
energieopwekking;
De zonatlas bewezen heeft een 
aanzienlijke bijdrage te leveren aan het 
plaatsen van zonnepanelen door 
particulieren en organisaties;
De zonatlas een stimulerende werking 
heeft op het collectief inkopen van 
zonnepanelen waardoor de prijzen dalen 
en meer mensen overgaan tot het 
opwekken van stroom op hun eigen dak;
Een provinciale aanpak efficienter en 
goekoper is dan als elke gemeente dat 
afzonderlijk gaat ontwikkelen.

Dragen het college op:
Binnen 3 maanden met een voorstel te 
komen of, en zo ja hoe en op welke 
termijn de Flevolandse Zonatlas kan 
worden gerealiseerd.

GL, 50+, PvdA, CU,
SP, PvdD, D66,
CDA, SGP

J. Lodders
B. Gijsberts

Het voorstel of en zo ja, hoe de 
Flevolandse Zonatlas kan worden 
gerealiseerd wordt binnen drie 
maanden voorgelegd aan PS.
Beantwoording aan PS is naar 
verwachting op 26 juni 2013.
PS heeft de medeling ontvangen.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Voorstel aan PS tot 
afvoeren, zie 
mededeling HB 1505897

67 15.05.2013 jaarstukken 2012: Stimulans uitvoeren 
staand beleid ISV (Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing). 
Verzoekt het College van GS:
• wegen te vinden om de doeluitkering ISW 
in te zetten, daarbij uitdrukkelijk kijkend 
naar ontwikkelingen die een impuls geven 
aan de lokale en regionale ruimtelijke 
economie, ondernemerschap en 
werkgelegenheid
• hiertoe in overleg te treden met de 
gemeenten in Flevoland

VVD,  
ChristenUnie, SGP,
D66, 50Plus, CDA,
SP, GL, PvD

Gijsberts, A.
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68 05.06.2013

Perspectiefnota- Jeugdwerkloosheid: 
Verzoeken het collega van GS                        
- Voor de begroting van 2014 een aanpak te 
ontwikkelen ter stimulering van de 
Flevolandse jeugdwerkgelegenheid binnen 
het economie domein                                    
- Met deze aanpak duurzame 
werkgelegenheid na te streven                       
- Aansluiting te zoeken bij inzet van 
Flevolandse gemeenten in de bestijding van 
jeugdwerkloosheid en die van mw. Sterk 
(landelijk ambassadeur bestrijding 
jeugdwerkloosheid)                                       
- Voor deze aanpak in de begroting van 2014 
met een dekkingsvoorstel te komen, waarbij 
die middelen worden benut die binnen het 
economische onderbenut blijven.

PvdA, CDA, SP, 
D66, SGP, 50Plus

Appelman. J.N.

69 05.06.2013 Perspectiefnota-Opiniepeiling fusie 
provincies  Verzoeken het college van 
GS  de minister van BZK en de leden 
van de Tweede en Eerste Kamer te 
informeren over de uitkomst van dit 
onderzoek en voorts deze uitkomsten 
mee te nemen in de nog op te stellen 
zienswijze.

CDA, PvdD, SGP,
Chr.Unie, PvdA

Witteman, M. Zowel BZK als de Eerste en Tweede 
Kamer zijn op de hoogte gesteld van 
de opiniepeiling.

Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Afvoeren, mededeling 
1495948 en presentatie 
volstaan

70 05.06.2013 Perspectiefnota: financiele gevolgen 
bescherming otters - verzoeken het 
college met het Rijk in onderhandeling 
te gaan over vergoeding van eventuele 
onvoorziene kosten van de benodigde 
maatregelen.

CDA, SP, Chr.Unie,
GroenLinks, PvdD

Gijsberts, A. Beantwoording is afhankelijk van de 
besluitvorming rond het advies van 
Commissie Janssen II. Voor een 
zorgvuldige beantwoording wacht ons 
college deze besluitvorming af en zal 
daarna met een antwoord komen. 
Verwachting is na de zomer van 
2013.
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71 05.06.2013 Perspectiefnota - verzoeken het 
college de vrijwillige akker- en 
weidevogelbe-scherming in 
samenwerking met Landsschapsbeheer 
een structurele plek te geven in het 
Flevolandse natuurbeleid en daarvoor 
dekking te zoeken.

PvdA, CDA, SP,
Ch.Unie, 
GroenLinks, SGP,
50Plus, PvdD

Gijsberts, A. Beantwoording is afhankelijk van de 
besluitvorming rond het advies van 
Commissie Janssen II. Voor een 
zorgvuldige beantwoording wacht ons 
college deze besluitvorming af en zal 
daarna met een antwoord komen. 
Besluitvorming door ons college is in 
voorbereiding. Na behandeling in 
september volgt de mededeling aan 
PS.
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