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51 1430014 14-11-2012 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 aanvullend (ambt) voorstel van gem. Dronten 

mbt financieringskosten vd passage. Als aanduding van proj wordt 

'passage Dronten' (proj N23) gehanteerd. Zsm best overleg tussen 

ph en gem. Dronten. Prov initiatief. 07-03 best overleg, daarna 

volgt samenstellen voorstel. 03.06 GS besluit over eerder aanleggen 

vd Passage Dronten. In essentie betaalt Dronten kosten van 

voorfinanciering. In stap daarna is Raad Dronten aan zet ->na 

zomervak besluit. Mededeling wordt naar PS gestuurd. Dit jaar zal 

verkenning kunnen worden afgerond en zal PS betrokken worden bij 

aanpassen van tracébesluit. Convenant is getekend op 04-10-13. 

Een PS mededeling in de maak. Provincie is doende preverkenning 

op te waarderen naar verkenning. Daarna zal GS het nieuwe trace 

besluit aan PS voorleggen, ± in jan / feb 2014. Deze week 

verzending mededeling #1556969 aan PS.  05-02-2014: Mededeling 

#1556969 is in november 2013 aan PS gezonden. 

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze 

lijst over te gaan.

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. In september heeft geen besluitvorming van GS plaatsgevonden 

vanwege een ontwikkeling die in de besluitvorming meegenomen 

moest worden. In november zal de besluitvorming naar verwachting 

alsnog plaatsvinden. Idem als vorige reactie. Zie mededeling 

#1506565.  05-02-2014: Zie mededeling #1506565. 

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze 

lijst over te gaan.

63 1467866 27-02-2013 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.  NB PS 

verwacht een schriftelijke mededeling: Een mededeling hierover is 

in de maak.

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze 

lijst over te gaan.
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66 1475423 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

Gijsberts, 

B.

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.

PS heeft de mededeling (1505897) ontvangen. Zie ook toezegging 

158 en 177. Aan een mededeling # 1562796 wordt momenteel 

gewerkt. Deze zal naar verwachting eind december aan PS worden 

gezonden.

Op 12 december is een mededeling GS # 1562796 naar PS gestuurd 

dat GS het instrument van de zonatlas zal aanschaffen en dat 

hiervoor dekking moet worden gevonden in de perspectiefnota

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze 

lijst over te gaan.
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71 1503561 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, 

GroenLink

s, SGP,

50Plus, 

PvdD

Gijsberts, 

A.

Beantwoording is afhankelijk vd besluitvorming rond advies van 

Commissie Janssen II. Voor zorgvuldige beantwoording wacht GS 

deze besluitvorming af en zal daarna met een antwoord komen. 

Besluitvorming door GS is in voorbereiding. Na behandeling in 

september volgt mededeling aan PS.

Dit onderwerp zal - na duidelijkheid is verkregen over gedecentrali- 

seerde natuurmiddelen - besproken worden met Landschapsbeheer 

i.v.m. voortzetting subsidie. Eind oktober volgt mededeling aan PS. 

Voorstel (#1537136) is in de maak. Na instemming 

portefeuillehouder volgt hierover mededeling aan PS. Mededeling 

(#1536114) wordt in november aan de Staten toegestuurd. 

Mededeling aan PS was gereed echter nu heeft Landschapsbeheer 

een formeel subsidieverzoek ingediend. Dit verzoek zal in de 

beantwoording meegenomen worden.

Een mededeling (HB 1536114) is in de maak. Wordt zo spoedig 

mogelijk aan PS gezonden.   19-02-2014: PS hebben op 29 januari 

2014 een mededeling # 1536114 ontvangen. 

19-02-2014 Voorgesteld wordt om tot 

afvoeren van deze lijst over te gaan.
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72 1537559 25.09.2013 Evaluatie IFA Randstedelijke 

Rekenkamer - verzoeken het college 

1) de aanbevelingen op korte termijn 

nadrukkelijk met B&W Almere te 

bespreken 1a) op welke wijze de 

aanwas van nieuwe projectideeen in 

het kader van de huidige IFA regeling 

vergroot kan worden, 1b) hoe de rol 

van externe partijen vergroot kan 

worden door het mede initieren en 

aanjagen van nieuwe projectideeen 

van het programma, 1c) aan B&W 

Almere te vragen de rol van de 

gemeentereaad van Almere bij het 

IFA te verduidelijken en zo nodig te 

vergroten. 2) de uitkomensen van de 

dialoog met B&W Almere te 

rapporteren aan PS - uiterlijk 31 

januari 2014.

VVD Verbeek, L. Naar aanleiding van de ingediende moties zijn de bestuurders van 

IFA met elkaar in gesprek gegaan. De moties zijn op 6 november 

2013 besproken in de Bestuurlijke KernGroep IFA (BKG), waarin de 

beide Colleges zijn vertegenwoordigd door de Commissaris van de 

Koning, de Burgemeester en beide portefeuillehouders financiën. 

Middels schriftelijke mededeling (# 1553403) is een terugmelding 

gedaan van de acties n.a.v. moties in de Staten en in de Raad van 

Almere.

19-02-2014 Voorgesteld wordt om tot 

afvoeren van deze lijst over te gaan.

77 13-11-2013 Dragen het college op

de afschot van katten per direct te 

beëindigen

PvdD, SP, 

50 plus, 

PvdA

Zie mededeling #1557490. Voorstel: afvoeren
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81 13.11.2013 Besluit het college te verzoeken:

De Staten binnen drie maanden, op 

basis van een concrete vraag, een 

voorstel te doen voor een programma 

om de toeleiding naar werk voor 

deze groep kwetsbare jongeren extra 

te ondersteunen;

Dekking voor dit voorstel is binnen 

het bestaande budget voor jeugdzorg 

in 2014 te vinden. Rekening houdend 

met de uitvoering van de transitie 

agenda zodat dat dit een zorgvuldige 

overdracht van de Jeugdzorg naar de 

gemeenten niet in Flevoland in de 

weg staat.

PvdA, CU,

SP, CDA,

SGP, VVD,

PvdD, GL,

50 plus

Witteman, 

M.

19-02-2014: Mededeling # 1583091 is in Gs van 18-02-2014 

besproken en zal daarna aan PS worden gestuurd. 

19-02-2014 Voorgesteld wordt om tot 

afvoeren van deze lijst over te gaan.

83 27.11.2013 Spreken uit dat: Voor een 

zorgvuldige uitvoering van de 

transitie jeugdzorg het noodzakelijk  

is dat de budgetten binnen 3 weken 

(uiterlijk voor 1 januari 2014) bekend 

zijn. Dit signaal door GS onder de 

aandacht te brengen bij de Eerste 

Kamer en Tweede Kamer.

VVD, 

Pvda, 

PVV, CDA,

SP, D66,

CU. SGP,

50 plus.

Witteman, 

M.

Op 5 decmber 2013 is een brief (#1562551) aan de leden van de 

eerste en twee kamer gezonden; daarmee is uitvoering gegeven aan 

de motie.

19-02-2014 Voorgesteld wordt om tot 

afvoeren van deze lijst over te gaan.
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