
Nr Registratie-
nr.

Datum Onderwerp + Dictum Door:

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

I3 2446230 26-jun-19 Opdracht formatie en benoeming 
formateurs
1.dat tot formateurs worden benoemd de 
heren W.l.l. van Beek & B.J. van Bochove;
2: dat de VVD, 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 
hun werkzaamheden afronden opdat, bij 
voorkeur op 10 juli a.s., een nieuw College 
van Gedeputeerde Staten kan worden 
benoemd.

VVD, 
GroenLinks, 
CDA, PvdA, 
ChristenUnie, 
D66

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

I6 2483046 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



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

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



Portefeuille-
houder
Nieuw

Naam 
afdeling

Planning/ Stand van zaken 

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. 
18-11-2019: Partijen hebben een consensus document ondertekend. zie 
mededeling #2471448

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

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.

Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: De uitgesproken punten in de motie worden ingebracht in 
de Zorgtafel van 22 november 2019.



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 Statiegeldalliantie" (LIS 27 februari 2019)

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.
29-11- 2019: beantwoord met de PS mededeling op 3 juli 2018 # 
2264237  



Advies 
portefeuille-
houder

Advies Commissie

18-11-2019: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-12-2019: 
integrale ad hoc 
comissie stelt voor 
om de moties af te 
voeren

27-11-2019:
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-12-2019: 
integrale ad hoc 
comissie stelt voor 
om de moties af te 
voeren

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

4-12-2019: 
integrale ad hoc 
comissie stelt voor 
om de moties af te 
voeren

18-11-2019: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-12-2019: 
integrale ad hoc 
comissie stelt voor 
om de moties af te 
voeren



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.

4-12-2019: 
integrale ad hoc 
comissie stelt voor 
om de moties af te 
voeren

29-11-2019: 
voorgesteld 
wordt de motie 
af te voeren.

4-12-2019: 
integrale ad hoc 
comissie stelt voor 
om de moties af te 
voeren


	Af te voeren 18 dec 2019 

