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EMS EMS3 2571985 26-2-2020 Onderzoek Laaggeletterdheid
Verzoeken het college
te onderzoeken of het Drents of Gelders 
model kansrijk is voor de provincie 
Flevoland om laaggeletterdheid aan te 
pakken, hierbij de gemeentelijke taken 
te respecteren, en deze bevindingen te 
rapporteren naar de Staten.

ChristenUnie, 
D66, SP, 
GroenLinks, 
CDA, PvdA, 
PvdD, 50PLUS, 
SGP

Rijsberman, M.A. S&B 20-04-2020: Een mededeling is in voorbereiding en kunt u medio 
mei verwachten.
02-06-2020: Zie mededeling # 2596494.

02-06-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

RND RND1 2571983 26-2-2020 Versnelling woningbouw Flevoland
Verzoeken het college
-In de gesprekken met het Rijk omtrent 
de mogelijke opgave van 100.000 
woningen uit te gaan van de volgende 
voorwaarde:
een volwaardige, leefbare en duurzame 
gebiedsontwikkeling, waarbij 
(OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, 
voorzieningen, ruimte voor natuur en 
kwaliteit van wonen als belangrijke 
uitgangspunten gelden; 
-Voor deze opgave ook het oplossen van 
knelpunten op het gebied van stikstof 
via bronmaatregelen of ecologische 
herstelmaatregelen in deze gesprekken 
mee te nemen.

GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, 
PvdA, VVD

Reus, J. de S&B 20-04-2020: Een mededeling is in voorbereiding.

RND I8 2483048 18-9-2019 RES-Burgerparticipatie:
verzoeken het college: 
om uitwerking te geven aan de 
bouwsteen ‘Participatie’ (informeren, 
ideeën/mening ophalen van inwoners en 
betrekken/meedoen in bijdrage) om de 
diverse groepen inwoners van Flevoland 
mee te nemen in het tot stand komen 
van het RES bod Flevoland. 

VVD,PvdA Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: De bouwsteen participatie is een belangrijke 
bouwsteen voor de RES. Op 26 november as. zijn statenleden en 
andere Flevolandse volksvertegenwoordigers uitgenodigd om 
kennis te nemen van de bouwstenen zoals deze een plek zullen 
krijgen in de concept-RES. 
24-02-2020: Opgenomen in de concept-RES waarbij is aangegeven 
dat in de RES 1.0 (03-2021) een nadere uitwerking komt over dit 
thema.
20-04-2020: Concept-RES is behandeld in GS dd 03 maart en voor 
behandeling doorgezonden naar PS voor 6 mei in RND en 27 mei 
PS.

24-02-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
20-04-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-03-2020:
Motie handhaven 
omdat de 
concept-RES nog 
niet in te zien is. 

RND I9 2483049 18-9-2019 RES-Woonlastenneutraliteit en 
betaalbaarheid:
Dragen het college op in het kader van 
de warmte-transitite (van aardgas los) 
het aspect betaalbaarheid voor burgers 
c.q. de doelstelling van 
woonlasteneutraliteit: 
- als een belangrijk aandachtspunten te 
bespreken met de Flevolandse 
gemeenten
- concreter uit te werken in de concept 
RES en de RES 1.0
-Provinciale Staten goed te informeren 
over het realiseren van 
woonlastenneutraliteit en hierbij 
specifiek aandacht te besteden aan de 
lagere en middeninkomens

PvdA, VVD, 
D66,ChristenUn
ie, 
GroenLinks,50P
lus,Denk,CDA

Fackeldey, J.A. S&B 18-11-2019: Deze motie wordt verwerkt in de concept-RES en 
meegenomen in het proces op weg naar RES 1.0 zoals dat 
beschreven wordt in de concept-RES. 
24-02-2020: Is als uitganspunt opgenomen in de concept-RES en 
zal in de komende RES-sen terugkomen met meer duiding indien 
mogelijk.
20-04-2020: Concept-RES is behandeld in GS dd 03 maart en voor 
behandeling doorgezonden naar PS voor 6 mei in RND en 27 mei 
PS.

24-02-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
20-04-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-03-2020:
Motie handhaven 
omdat de 
concept-RES nog 
niet in te zien is. 

RND I10 2513485 13-11-2019 Onderzoek Kernenergie en Thorium:
Verzoeken het college 
- om onderzoek te doen naar de 
mogelijke rol van kernenergie en 
Thorium in de Flevolandse energiemix, 
waarbij gelet wordt op kosten, 
voorwaarden en beoogde bijdragen in 
het behalen van de klimaatdoelen,
- om daarbij de mogelijkheden in beeld 
te brengen om dit onderzoek met 
andere provincies uit te voeren, 
aangezien een eventuele kerncentrale 
niet noodzakelijkerwijs in de provincie 
Flevoland hoeft te worden gebouwd,
- om de onderzoeksresultaten te 
betrekken bij de totstandkoming van de 
RES 1.0

FvD Fackeldey, J.A. S&B 25-11-2019: Is ambtelijk in voorbereiding.
24-02-2020: Zie mededeling #2548001.
20-04-2020: Mededeling #2548001 inmiddels aan PS gestuurd.

24-02-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
20-04-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-03-2020:
Motie 
handhaven: Op 
17 maart is een 
bijeenkomst in 
Zwolle. Wellicht 
geeft 
mededeling op 5-
3 meer 
duidelijkheid.

RND I13 2513498 13-11-2019 Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals 
herbruikbare bekers aan subsidies 
voor festivals en evenementen:
Verzoeken het college:
te onderzoeken of het mogelijk is bij 
het verstrekken van subsidies aan 
festivals en evenementen 
duurzaamheidseisen, te denken valt aan 
het gebruik van herbruikbare bekers, op 
te nemen.

SP Smelik, C.W. S&B 24-02-2020: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
20-04-2020: Dit kan niet als verplichting worden opgenomen, 
maar wel als vriendelijk verzoek. Zie mededeling 2561205.

20-04-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

EMS I16 2513510 13-11-2019 Vrachtwagen kilometerheffing N50
Verzoeken het college:
- om samen met de provincie Overijssel, 
bovenstaande overwegingen als extra 
argument te gebruiken naar de 
rijksoverheid om haast te maken met 
het verbreden van de knelpunten op de 
N-50.

SGP,CDA Reus, J. de S&B 25-11-2018: Lobby voor verbreden N50 ligt primair bij Overijssel, 
omdat het gaat over Overijssels grondgebied. In Flevoland is de 
N50 al 2x2. Wij zitten samen met Overijssel en betrokken 
gemeenten in een regionale stuurgroep die zich inzet voor 
verbreding en dat blijven we doen. We betrekken daar de 
invoering van de vrachtwagenheffing bij betrekken.
24-02-2020: Daarnaast zetten we ons binnen de regio Zwolle in 
voor verbreden van de N50 als kern van de corridor Flevoland, 
die in de bereikbaarheidsambitie van deze regio is benoemd.
20-04-2020: Geen nieuwe ontwikkelingen, behalve dat Overijssel 
in haar lobby  naar het Rijk prioriteit geeft aan verbreden van de 
N35 ipv de N50. De slagingskans van medewerking van het Rijk 
aan verbreden van de N50 is afhankelijk van de inzet van 
Overijssel. De strategie van Flevoland blijft daarom gericht op 
‘medewerking’ van Overijssel. De invoering van 
vrachtwagenheffing voor de N50 beperkt, zo is de verwachting, 
de uitwijk van vrachtwagens naar de N50 en is daarom volgens 
het rijk een middel om verdere overbelasting van de N50 te 
voorkomen. Het is daarom in de ogen van het rijk geen argument 
om de N50 te verbreden. Volgens de verkeersmodellen die het 
rijk hanteert zal er ook geen  uitwijk naar het verder 
onderliggende wegennet plaatsvinden. Dat laat onverlet dat wij 
vanuit vanuit het voorzorgprincipe blijven pleiten voor verbreden 
van de N50 om uitwijk zo veel mogelijk te voorkomen. 

24-02-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
20-04-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-3-20: Motie 
handhaven:
de informatie is 
procesmatig, de 
inhoud wordt 
gemist.


	Blad1

