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Naam afdeling Naam afd. coordinator Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

D13 1818834 11-11-2015 Weidevogelbeheer Rivierduinengebied
Dragen het college op: voor de periode 2016-
2021 een jaarlijkse vergoeding van Euro 14.500,- 
te reserveren om het weidevogelbeheer in het 
Rivierduingebied te kunnen continueren en deze 
te dekken uit de algemene reserve.

GL, SGP, 
CU

Meijer, A. RE Jannien Elling 25-11-2015: Op dit moment wordt gewerkt aan een notitie.
04-01-2016: Motie wordt uitgevoerd en mededeling aan PS is in voorbereiding.
07-03-2016: Afhandeling van de subsidieaanvraag loopt. Ondertekening van de beschikking 
door portefeuillehouder ma 7 of 14 maart 2016.
04-04-2016: De beschikking is op 25 maart 2016 verzonden.
05-12-2016: De beschikking die op 25 maart 2016 is verzonden geldt voor 2016 en 2017. 
Op basis van een evaluatie wordt besloten of de subsidie gecontinueerd wordt voor 2018 
t/m 2021 via de procedure van het natuurbeheerplan, openstellingsbesluit en de 
uitbreiding van de gebiedsaanvraag.
08-05-2017: In het ontwerp Natuurbeheerplan 2018 is voor agrarisch natuurbeheer in 
Oostelijk Flevoland (Rivierduingebied) het leefgebied Open grasland toegevoegd. Op basis 
van een evaluatie wordt er in het Openstellingsbesluit (aug 2017) wel of geen 
subsidiebedrag voor dit gebied opgenomen.
09-10-2017: Gedeputeerde Staten hebben op 18 juli 2017 besloten de subsidieregeling 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer dit jaar open te stellen, zodat het Flevolands 
Agrarisch Collectief een aanvullende subsidieaanvraag kan indienen voor het 
Rivierduingebied (leefgebied Open grasland). Met de Openstelling voor open grasland 
wordt invulling gegeven aan de motie Weidevogelbeheer Rivierduingebied voor de periode 
2018 t/m 2021 (#2093055).
8-12-2017: Op 22 nov 2017 heeft het Flevolands Agrarisch Collectief een uitbreiding van 
de beschikking ontvangen, hiermee is het definitief geregeld voor de periode t/m 2021. 
Zie mededeling "Subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer Flevolands Agrarisch 
Collectief", 23/11/17 

04-04-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
09-10-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
08-12-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Commissie 16-11-2016: 
Wenst de motie te 
handhaven omdat de 
motie voor de helft is 
ingevuld (middelen na 
2018 ontbreken).

Commissie 20-12-2017: 
afvoeren.

E10 2006562 07.12.2016 Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
van het realiseren van afmeervoorzieningen, in 
de nabijheid van recreatieve en/of economische 
aktiviteiten.

VVD, D66,
Senioren+Fl
evoland

Rijsberman, M. RE Jannien Elling 13-03-2017: Opties worden op dit moment in samenwerking met Toerisme Flevoland nader 
onderzocht. 
08-05-2017: Opties zijn uitgewerkt. Informatie volgt middels een mededeling in mei.
19-06-2017: Keuze in opties gemaakt (scenario splitpage). Planning uitvoering wordt 
gemaakt. In overleg besloten dat PS wordt geïnformeerd als de planning duidelijk is zodat 
ze weten wanneer het gerealiseerd wordt.
28-08-2017: op 20 juli is de "Mededeling motie  overkoepelende website toeristische 
informatie FlevolandZie mededeling op de LIS verschenen. 

28-08-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

22-11-2017: PS voor te 
stellen de motie van de 
lijst van Moties af te 
voeren. 

B10 1818788 11-11-2015 Informatievoorziening IPO                           
Verzoeken het college:                                   - 
Om de Staten bij voortduring te informeren over 
de onderwerpen die op de agenda's staan van de 
bestuurs-organen en de Bestuurs Advies 
Commissies van het IPO;                               - 
voor het einde van het jaar een procesvoorstel 
te sturen aan de Staten over de wijze waarop de 
Staten structureel zullen worden betrokken bij 
de onderwerpen die in IPO verband worden 
besproken.

D66, CDA, 
50Plus, 
SGP, CU, 
PvdA, 
PvdD, 
Senioren 
Plus

Lodders, J. 11-02-2016: op 24 februari vindt een overleg plaats tussen Gedeputeerde Stuivenberg en 
gedeputeerde Rijsberman en mevrouw Rotscheid en de heer  Simonse 

13-05-2016: met mededeling #1860262, via de LIS van week 17 (29/4) ter beschikking 
gesteld, hebben GS de Staten een procesvoorstel gedaan.  
28-09-2016: Voor eind 2016 volgt een voortgangsrapportage. Zie ook toezegging B-56. 22-
03-2017: In vergadering op 1 maart jongstleden niet behandeld als gevolg van technisch 
probleem en voorjaarsreces. Informatie over voortgang IPO-dossiers opnieuw geagendeerd 
voor vergadering van de commissie Bestuur op 29 maart 2017.
19-04-2017: Op 29 maart jongstleden heeft er overleg met de SGR en een PS-
afgevaardiging in de Algemene Vergadering van het IPO plaatsgevonden over de 
informatievoorziening IPO-dossiers (BAC’s en IPO-bestuur). Afgesproken is dat de 
(besloten) IPO-agenda aangevuld met relevante ‘IPO-format’-informatie, exclusief 
“Flevolands advies’, in een “besloten omgeving” met PS zal worden gedeeld. De SGR zal 
hiervoor zorgdragen.  Op 12 april heeft het Seniorenconvent ingestemd met de 
voorgestelde werkwijze. 
PS hebben inmiddels een mededeling met bijlage geannoteerde IPO-bestuursagenda 
ontvangen.

26-10-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.  

05.07.2017 advies PH 
ontbreekt, handhaven
Cie 29.11.2017 Afvoeren

B14 2006561 07.12.2016 Fairtrade Provincie (Motie vreemd)
Verzoeken het college:
-arbeidsomstandigheden en duurzame 
Internationale handel waar mogelijk mee te 
nemen bij het formuleren van Inkoopcriteria;
-een plan van aanpak te maken om te kunnen 
voldoen aan de criteria die gelden voor het 
behalen van de titel Fairtrade Provincie
-Provinciale Staten over uiterlijk een halfjaar te 
Informeren omtrent de stand van zaken

SP Verbeek, L. RE JdR/MH/JE 16-05-2017: Planning is dat hierover een mededeling naar PS gaat eind mei. Mededeling 
opgesteld door RE/ S&M
17-07-2017: Mededeling komt in september in de commissie Bestuur
26-10-2017: Mededeling komt in november in de commisie Bestuur

5-12-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

05.07.2017 vraag 
commissie: waarom is de 
termijn van een half 
jaar niet gehaald?
Cie 29.11.2017: 
Afvoeren,mededeling 
heeft op Lis week 47 
gestaan

Overzicht af te voeren moties 24 januari 2018
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