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Afdoening moties 18 september 2019

18 september 2019

1. Beslispunten
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de
nummers: D19, D23, D30, R1, I1 als afgedaan te beschouwen en van de
lijst van moties af te voeren.
2. Eerdere behandeling
Vier keer per jaar wordt aan Provinciale Staten een voorstel tot het afdoen van
moties voorgelegd. De laatste keer is dit gebeurd in de vergadering van 27 februari 2019.

Statenvoorstel Statengriffie

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling
Provinciale Staten beslist of een motie is afgedaan en daarmee afgevoerd kan
worden van de lijst van moties.
4. Korte toelichting op voorstel
De Integrale ad hoc commissie heeft in de periode februari 2019 tot en met
augustus 2019 geadviseerd om de moties met de betreffende nummers op te
nemen op de lijst van af te voeren moties, en deze voor te leggen aan Provinciale
Staten.
5. Beoogd effect
De voortgang in de afdoening van de moties te bewaken, vaststellen dat bijgaande moties als afgedaan kunnen worden beschouwd en deze van de lijst van moties afvoeren.
6. Bijlagen
Naam stuk:

Overzicht af te voeren moties 18 september 2019

eDocs

Bijgevoegd of periode ter

nummer:

inzage

2474110

bijgevoegd

Agendapunt

7a
Lelystad

Registratienummer

2473581
Afdeling/Bureau

SGR

Nr

Reg.nr.

Datum

Onderwerp + Dictum

Door:

Portefeuillehouder
Nieuw

Planning/ Stand van zaken

D19

2153834

8-11-2017

Gesprek aangaan met de
groene partners Landschapsbeheer en Flevolandschap
Verzoeken het College:
zo snel mogelijk in
gesprek te gaan met de
'groene partners" (Landschapsbeheer, Flevolandschap, etc). Op basis
hiervan in het eerste
kwartaal 2018 te komen
met nieuwe voorstellen
binnen de planning en
control cyclus waarbij
invulling wordt gegeven
aan het Landschapsbeheer in Flevoland in 2019
e.v.

CU,
VVD,
CDA,
SGP,
PvdA,
GL,
PvdD

Hofstra, H.J.

D23

2259165

20-6-2018

Participatie Energietransitie
Verzoeken het college
bij alle voorstellen met
betrekking tot energietransitie projecten, een
paragraaf op te nemen
met een uitwerking van
de mogelijkheden voor
participatie van burgers
en bedrijven.

SP,
S+F

Fackeldey, J.A.

12-02-2018: ambtelijke voorbereiding ten behoeve van de gesprekken met relevante groene partners is gestart.
30-05-2018: zowel Flevo-landschap als Landschapsbeheer hebben te
maken met veranderingen in management (vertrek directeur).
Gesprekken op bestuurlijk niveau gestart in hoeverre dit een
momentum kan zijn voor intensievere vorm van samenwerking.
12-11-2018: Met zowel Flevo-landschap als landschapsbeheer zijn
verkennende gesprekken gevoerd. Beide organisaties blijven inzetten op een goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende
groene partners. Er is op dit moment geen bestuurlijk draagvlak
voor andere vormen van samenwerking, mede doordat er tussen de
organisaties grote verschillen zijn, zowel qua aansturingsmodel als
qua financiele verplichtingen en risico’s.
28-01-2019: Geen wijzigingen.
06-05-2019: In 2018 hebben Provinciale Staten bij vaststelling van de
perspectiefnota 2019-2022 besloten de incidentele extra bijdrage
aan Stichting landschapsbeheer Flevoland van 50.000, - structureel
te maken.
Het structureel maken van de bijdrage van 22.500 voor akker- en
weidevogelbeleid wordt opgenomen in de perspectiefnota 2020 –
2023.
21-11-2018: Hierover wordt een mededeling voorbereid over hoe dit
nu is vormgegeven bij wind en zon.
06-05-2019: Binnenkort ontvangt u hierover een mededeling.
19-08-2019: Zie mededeling Participatie 2420515.

Advies portefeuille-houder

Advies Commissie

06-05-2019:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

4-9-2019: integrale ad hoc commissie stelt voor om de motie af te
voeren

27-08-2019:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

4-9-2019: integrale ad hoc commissie stelt voor om de motie af te
voeren

D30

2274822

18-7-2018

Koerslijn Mobiliteit
Dragen het college op
Thema Mobiliteit in het
Raamwerk Duurzame
Energie en later in de
Flevolandse Energieagenda als aparte
koerslijn op te nemen en
uit te werken, inclusief
concrete acties/maatregelen.

GL,
PvdA,
D66,
CU,
PvdD,
S+F

Fackeldey, J.A.

12-11-2018: PS zijn in september per mededeling geïnformeerd over
wat de provincie op dit moment al doet op het gebied van duurzame
mobiliteit. Daarbij is toegezegd dat PS eind november 2018 worden
geïnformeerd over de wijze waarop de provincie het thema mobiliteit in relatie tot de opgave duurzaamheid, c.q. de Flevolandse
Energieagenda uit zal werken, mede op basis van de (verwachte)
afspraken aan de tafel mobiliteit van het klimaatakkoord. 28-012019: De commissie is in september via een mededeling 2289501 (LIS
Duurzaamheid 16 januari 2019) geïnformeerd over wat de provincie
al doet aan verduurzaming van mobiliteit. De commissie Duurzaamheid is op 21 november mondeling geïnformeerd dat een schriftelijke mededeling volgt in februari 2019, omdat op dat moment nog
onvoldoende zicht was op de uitkomsten van het Klimaatakkoord.
Op 21 december 2018 is het Ontwerp van het Klimaatakkoord
gepresenteerd. Het Klimaatakkoord en de betekenis van de tafel
Mobiliteit wordt geanalyseerd en verwerkt in de mededeling.
Duidelijk is dat een regionaal mobiliteitsprogramma ontwikkeld gaat
worden dat zowel aan het programma Mobiliteit en Ruimte als de
opgave Duurzame Energie gekoppeld wordt. De mededeling zal meer
inzicht geven in de al lopende en voorgenomen maatregelen en het
beoogde proces om afspraken uit het Klimaatakkoord waar de
provincie voor aan de lat staat, op te pakken. 06-05-2019: Februari
2019 zijn PS via toegezegde schriftelijke mededeling (2374591)
geïnformeerd over: Al lopende en voorgenomen maatregelen om de
CO2-uitstoot te verminderen en de verwachte effectiviteit van deze
maatregelen; Het Klimaatakkoord en de betekenis daarvan voor
onze provincie; Lopende onderzoeken en Het vervolgproces, inclusief de betrokkenheid van Provinciale Staten.

06-05-2019:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

4-9-2019: integrale ad hoc commissie stelt voor om de motie af te
voeren

R1

I1

2388990 27.2.2019

2424973

Zorg omtrent bereikbaarheid spoedeisende
hulp en acute verloskunde
Verzoeken het college:
- de zorgen over de
verminderde bereikbaarheid van spoedeisende
hulp en acute verloskunde sinds het faillissement
van het ziekenhuis
Lelystad namens Provinciale Staten over te
brengen bij de Minister
en Tweede Kamer.
- De Minister te verzoeken dit aspect mee te
nemen in het onderzoek
naar toekomstbestendige
zorg in Flevoland en in
samenspraak met
betrokken instanties zo
spoedig mogelijk met
voorstellen te komen om
de bereikbaarheid van
spoedeisende hulp en
acute verloskunde in de
vier Flevolandse gemeenten (Noordoostpolder,
Urk, Dronten en Lelystad) te verbeteren.
08.05.2019 Opdracht vervolginformatie
de door FvD, WD, CDA en
CU aangezochte informateurs, de heren W.I.I.
van Beek & B.J. van
Bochove, met de volgende informatieopdracht te
belasten: etc. etc..

SGP

Fackeldey, J.A.

06-05-2019: Medio april 2019 heeft het college een mededeling aan
Provinciale Staten gestuurd over de recente ontwikkelingen rond de
MC IJsselmeerziekenhuizen, inclusief de bereikbaarheid spoedeisende hulp en acute verloskunde (eDocs 2392853). Daaraan is het
rapport van KPMG toegevoegd met nadere informatie over de
zorgvraag en het zorgaanbod in Flevoland en de ontwikkelingen
daarin. Tevens is de brief aan het ministerie van VWS als bijlage
meegestuurd (eDocs 2406840).

06-05-2019:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

4-9-2019: integrale ad hoc commissie stelt voor om de motie af te
voeren

n.v.t

4-9-2019: integrale ad hoc commissie stelt voor om de motie af te
voeren

Op 15 april heeft portefeuillehouder Hofstra, in aanwezigheid met
de bestuurders van vier Flevolandse gemeenten, gesproken met de
heer Van den Dungen (Directeur Generaal ministerie van VWS) en de
heer Leerink (de Verkenner) over hoe het proces van de Verkenner
tot nu toe is verlopen en wat de verachtingen zijn voor het vervolg.
Het gesprek is constructief verlopen en er zijn diverse afspraken
gemaakt over verbeterpunten.
Medio juni is een vervolgoverleg gepland.

FvD,
VVD,
CDA,
CU

n.v.t.

Vervolg zie PS-vergadering 29 mei 2019 en 26 juni 2019

