
Nr Reg. Nr. Datum Onderwerp + Dictum Door Portefeuille- Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie
D28 2274797 11-7-2018 Planning toekomstig beheer

Dragen het college op
-Uiterlijk in oktober 2018 PS 
nader te informeren over de 
planning wanneer GS de door Van 
Geel geadviseerde nadere 
verkenning voor het toekomstig 
beheer zal uitvoeren, waarbij 
tevens de mogelijkheden van 
contraceptie worden betrokken.
-Concreet aan te geven op welke 

      

D66, VVD, CDA, SGP, 
CU

Hofstra, H.J. 12-11-2018: PS zijn geïnformeerd met 
een Statenmededeling #2307857 
(planning) (Overzicht af te voeren 
moties december 2018) (en de 
vergaderstukken van de commissie 
Duurzaamheid van 26 september 
2018, zoals opgenomen bij 
agendapunt 9 (Voortgang beleidskader 
beheer Oostvaardersplassen), 
specifiek agendastuk #2293780 
(anticonceptie) (Overzicht af te 

   

28-01-2019: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

13-02-2019: Commissie 
Duurzaamheid stelt voor om de 
motie af te voeren

D29 2274812 11-7-2018 Bijvoeren niet uitsluiten
Verzoeken het college
-In het vast te stellen 
beleidskader specifiek op te 
nemen dat bijvoeren niet uit te 
sluiten is, om calamiteiten als in 

    

SP Hofstra, H.J. 12-11-2018: Motie spreekt voor zich. 28-01-2019: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

13-02-2019: Commissie 
Duurzaamheid stelt voor om de 
motie af te voeren

E11 2153832 08.11.2017 Verzoeken het college:
Een onderzoek te doen naar 
de mogelijheden van het 
realiseren van 
afmeervoorzieningen, in de 
nabijheid van recreatieve 
en/of economische 

PVV Rijsberman, M. 14-02-2018:  de ambtelijke 
voorbereidingen zijn gestart. 
05-06-208: Het onderzoek is gestart 
en zal in 2018 worden afgerond.
12-11-2018: Geen wijzigingen.
28-01-2019: Een Psmededeling wordt 
binnenkort toegezonden.

18-06-2018: handhaven 13-02-2019: Commissie Economie 
stelt voor om de motie af te voeren

E15 2259167 20.06.2018 Verzoeken het college in 
Flevoland te zoeken naar 
mogelijkheden om de 
productie en consumptie van 
plantaardige eiwitten in de 
provincie te stimuleren en PS 
hierover dit jaar te 

 

PvdD, CDA, GroenLinks Appelman, J.N. 13-02-2019: Commissie Economie 
stelt voor om de motie af te voeren
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