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Afdoening moties 25 maart 2020
1. Beslispunten
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de nummers: I11, I20, E17 en E18 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 18 december 2019.
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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 Statencommissies hebben in de periode december 2019 tot en met februari
2020 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 25 maart 2020
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RND

I11

2513487

13-11-2019

RND

I20

2535681

18-12-2019

Onderwerp + Dictum

Door:

Portefeuillehouder
Nieuw

Monitoring grote grazers FvD
Rijsberman,
Oostvaardersplassen
M.A.
m.b.v. drones:
Dragen het college op
- om Staatsbosbeheer de
opdracht te geven om zo
snel mogelijk contact op
te nemen met de Universiteit Wageningen zodat
voor het einde van 2019
een Quickscan over de
haalbaarheid van de
nieuwe telmethode aan
Provinciale Staten kan
worden gepresenteerd,
- om in kaart te brengen
welke vergunningen
moeten worden aangepast of verstrekt om drones in te kunnen zetten
boven de Oostvaardersplassen t.b.v. de tellingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan
de doorlooptijd van de
procedure
Ruim baan voor het
FvD,
Reus, J. de
Korps Mariniers in Flevo- 50PLUS
land
Verzoeken het college
- Contact op te nemen
met het Ministerie van
Defensie om de haalbaarheid te laten onderzoeken van het onderdak
geven van het korps mariniers in Flevoland in
een nieuw te bouwen kazerne.

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuille-houder

Advies Commissie

24-02-2020: Zie mededeling # 2551249.

24-02-2020:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

04-03-2020:
Commissie stelt voor om de motie
af te voeren.

24-02-2020: Zie mededeling #2562963.

24-02-202:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

04-03-2020:
Commissie stelt voor om de motie
af te voeren.

EMS

E17

2388988

27-02-2019

Binnenvaart in Flevoland PVV
Verzoeken het college in
gesprek te treden met
de Minister over het belang van de binnenvaart
in Flevoland en aan te
dringen op vrijwaring
van de CCR-regelgeving
voor de kleine binnenvaartschepen, naar voorbeeld van Duitsland.

Reus, J. de

24-02-2020: Zie mededeling # 2478489 van 10 oktober 2019.

24-02-2020:
Voorgesteld
wordt om tot
afvoeren van
deze lijst over
te gaan.

04-03-2020: Commissie stelt voor
om de motie af te voeren.

EMS

E18

2388989

27-02-2019

Routeborden A6 Gooise- VVD
weg
Verzoeken het college:
- nadrukkelijk met Rijkswaterstaat in overleg te
gaan om minimaal de
verwijzing Zeewolde
weer op de route borden
bij de afslag A6 naar de
N305 te plaatsen;
- het belang van de N305
voor Flevoland, Lelystad
Airport en haar regionale
netwerken als geheel
daarbij te onderbouwen;
- PS Flevoland van de
uitkomst van dit overleg
op de hoogte te houden.

Reus, J. de

03-09-2019: gedeputeerde heeft Rijkswaterstaat per brief (verstuurd op 30-08-2019) verzocht in de bewegwijzering op de A6 de
plaatsnaam Zeewolde aan het begin van de parallelstrook en bij de
afrit zelf en voorts op de A27 mee te nemen, zodat de huidige inconsistentie in de bewegwijzering wordt opgeheven. 29-11-2019:
mededeling PS ligt ter bespreking in PO begin december bij gedeputeerde Infra; 05-12-2019: beantwoord met mededeling aan PS op 3
december 2019 #2514652

05-12-2019:
voorgesteld
wordt de motie
af te voeren.

04-03-2020: Commissie stelt voor
om de motie af te voeren.

