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EMS EMS4 2603011 22-4-2020 Besluit aanvullend onderzoek 
reparatie kunstwerk Tong van Lucifer
Verzoeken het college:
- Te komen met een voorstel voor 
herplaatsing van het kunstwerk inclusief 
een dekkingsvoorstel waarin tevens is 
opgenomen de kosten voor reparatie.
- Een informatiedocument op te maken 
met een overzicht van de gemaakte 
kosten en afspraken t.a.v. dit 
kunstwerk en de feitelijke 
achtergrondinformatie over dit 
kunstwerk.
- Beide documenten ter besluitvorming 
resp. ter informatie voor te leggen aan 

 

GroenLinks, 
CDA

Rijsberman, M.A. S&B 02-06-2020: Op dit moment wordt een en ander in kaart 
gebracht. De bedoeling is dit te agenderen met de najaarsnota.
21-09-2020: Komt bij de najaarsnota aan de orde. Aan het 
informatiedocument wordt gewerkt.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: Op 26 november 2020 is er een informatiedocument 
middels een mededeling aan PS verstrekt. (zie #2709349).
21-06-2021: Het informatiedocument maakt deel uit van een 
statenvoorstel  (#2747034) waarover op 28 april 2021 door PS 
besluit is genomen.

21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

EMS EMS6 2633757 24-6-2020 Definitie van Professionele 
Podiumkunst 
Verzoeken het college:
-	Om de nadere regels Professionele 
Podiumkunst projecten dusdanig te 
wijzigen dat deze open staat voor 
genoemde vormen van podiumkunst, de 
financiële consequenties verwerken 
binnen het huidige budget voor kunst 

 

CDA, 
GroenLinks, 
PcdA, 
ChristenUnie, 
DENK

Rijsberman, M.A. S&B 21-09-2020: Er wordt een voorstel voorbereid.
02-11-2020: Voor 2021 gaan we hardheidsclausule toepassen en 
de nadere regels gaan we herzien in het voorjaar van 2021 (met 
oog op toepassing in 2022).
08-02-2021: Geen wijzigingen.
21-06-2021: Binnen het huidige budget is ruimte gezocht om met 
behulp van een Nadere regel Talentontwikkeling Podiumkunst 
ruimte te creëren voor de genoemde vormen van Podiumkunst. 
Het ontwerp ligt ter inzage. 

21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

EMS EMS7 2705274 11-11-2020 Uitvoering aanvullend onderzoek Tong 
van Lucifer
Verzoeken het college:
-	Een quickscan uit te voeren en daarin 
alle mogelijkheden en onmogelijkheden 
tot plaatsing of verplaatsing van het 
kunstwerk binnen de Provincie 
Flevoland en inzichtelijk te maken in 
het informatiedocument;
-	Alle gemaakte afspraken over de 
locatie, onderhoudskosten, naamgeving 
van het kunstwerk op te nemen in het 
gevraagde informatiedocument;
-	Vóór de inzet van de middelen te 
komen met een uitwerking van deze 
motie en een onderbouwing voor het 
budget aan PS voor te leggen;

GroenLinks, 
CDA, VVD, SP, 
PVV

Rijsberman, M.A. S&B 08-02-2021: Aan de Quickscan wordt gewerkt. In februari/maart 
worden de staten hierover geïnformeerd middels een 
statenvoorstel.
21-06-2021: Quickscan maakt onderdeel uit van Statenvoorstel 
waarover op 28-04-2021 door PS besluit is genomen (#2747034).

21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

EMS EMS8 2705275 11-11-2020 Donatie voedselbanken in Flevoland
Verzoeken het college:
- Om een bedrag van € 75.000 te 
reserveren uit de vrije ruimte in de 
najaarsnota 2021 ten behoeve van de 
voedselbanken die samenwerken met 
gemeentes in Flevoland;
-  Dit bedrag i.o.m. met elke gemeente 
in Flevoland beschikbaar te stellen aan 
de voedselbanken waar de nood het 
hoogste is; 

SP, 
GroenLinks, 
PvdA, PvdD

Fackeldey, J.A. S&B 08-02-2021: Zie mededeling # 2712984. Bedragen zijn voor de 
kerst 2020 aan de gemeenten overgemaakt. In april volgt een 
update over de besteding van de middelen door de gemeenten. 
21-06-2021: De update over de besteding van de middelen volgt 
eind mei/begin juni.

21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan na 
verzending 
van de 
mededeling.

EMS EMS17 2801370 26-5-2021 Lelylijn en IJmeerlijn (Deltaplan van 
het Noorden)
Verzoeken het college:
De Lelylijn en IJmeerlijn, samen met 
andere provincies en gemeenten, heel 
actief te blijven promoten in Den Haag 
en hiervoor waar nodig enig budget 
voor vrij te maken.

SP, 
GrooenLinks, 
D66, 
ChristenUnie, 
DENK

Reus, J. de S&B 21-06-2021: Gedeputeerde Staten lobbyen continu voor deze 
projecten. Zelfstandig o.a. door het spreken met Kamerleden 
zowel als gezamenlijk via de samenwerkende overheden in het 
Deltaplan (Lelylijn) als met de MRA-partners (IJmeerlijn). 

21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

RND RND3 2619499 27-5-2020 Patricipatie voor iedereen
Verzoeken het college:
- In het uitwerken van de (financiele) 
participatiemogelijkheden een breed 
pallet te onderzoeken, onder meer via 
de participatieladder en de 
participatiewaaier; 
- Op deze wijze te bevorderen dat 
toekomstige investeringen in duurzame 
energie kunnen terugvloeien in de 
samenleving; 
- Met regelmaat dagen/avonden te 
organiseren om buurten te informeren 
over deze mogelijkheden en burgers 
met instanties samen te brengen;
- Deze kennis mee te nemen in het 
opstellen van de RES 1.0 en de 
volgende strategieën.  

GroenLinks, 
PvdA, D66,
CDA

Fackeldey, J.A. S&B 21-09-2020: Er is een mededeling in voorbereiding.
02-11-2020: De mededeling is in voorbereiding en kan naar 
verwachting aan het eind van het jaar worden toegezonden.
08-02-2021: In november 2020 is de mededeling Financiële 
participatie in de energietransitie #2693404 aan Provinciale 
Staten verzonden. 
21-06-2021: Naast de bovengenoemde mededeling is de motie 
verwerkt in de RES 1.0 In de paragraaf over participatie zijn de 
elementen uit motie vertaald naar de uitgangspunten voor 
participatie in de RES 2.0

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
21-06-2021: 
Nu de cie 
kennis heeft 
kunnen nemen 
over de wijze 
waarop de 
motie is 
verwerkt in de 
RES 1.0 wordt 
voorgesteld 
tot afvoeren 
van deze lijst.

05-03-2021: 
commissie is niet 
akkoord met 
afvoeren. Verzoek 
is motie te laten 
staan totdat 
duidelijk is hoe de 
strekking van de 
motie verwerkt is in 
de RES 1.0. 

RND RND13 2755045 17-02-2021 Prioritering stikstofruimte Flevoland
Verzoeken het college:
Pragmatisch om te gaan met de 
prioritering en op basis van maatwerk 
ook keuzes te maken waarbij de 
gestelde prioritering in de praktijk (op 
casus niveau) kan worden los gelaten.

SGP, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: Dit is als voetnoot opgenomen in de definitieve 
versie van de Flevolandse Aanpak. (eDocs 2757143)

21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

RND D22 2259161 20-6-2018 Ondertekenen Nationale 
Bijenstrategie
Verzoeken het college:
1. De Nationale Bijenstrategie te 
ondertekenen.
2. Samen met andere Flevolandse 
partners te onderzoeken op welke 
wijzen de nationale bijenstrategie een 
onderdeel kan vormen van het reguliere 
natuurbeleid en initiatieven hiertoe te 
stimuleren.
3. Provinciale staten hierover op de 
daarvoor bestemde P&C momenten te 
rapporteren.

CU, PvdD, S+F, 
50PLUS, PvdA, 
GL, CDA, D66, 
PVV, SGP

Hofstra, H.J. S&B 12-11-2018: Op 20 september 2018 heeft de Gedeputeerde namens het 
college van GS de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend. Zie 
eDocs 2297383 (LIS 16 januari 2019 Duurzaamheid). Er wordt in de 
winter een symposium georganiseerd met gemeenten, waterschap, 
terrein beherende organisaties, landschapsbeheer, het agrarisch 
collectief en enthousiaste particuliere partijen in samenwerking met 
vertegenwoordigers van Groene Cirkels bijenlandschap. Leden van PS 
zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen. PS zullen bij de behandeling 
van de Perspectiefnota geïnformeerd worden over de voortgang 28-01-
2019: Op 30 januari 2019 wordt een Werkconferentie wilde bijen 
georganiseerd waarvoor de statenleden een uitnodiging hebben 
ontvangen. De oogst van deze werkconferentie moet nog landen in het 
reguliere natuurbeleid. Hierover zijn verkennende gesrpekken geweest. 
06-05-2019: De Werkconferentie wilde bijen getuigde van grote 
betrokkenheid van de aanwezige partijen. Duidelijk werd dat de 
grootschalige inrichting van Flevoland en de dominantie van zeeklei 
belemmeringen zijn voor een rijke bijenfauna in grote delen van 
Flevoland. Gebieden met een ander bodemtype en voormalige 
zandopspuitingen bieden de grootste potenties om vanuit Flevoland een 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Nationale 
Bijenstrategie. Tijdens de werkconferentie werd nadrukkelijk aan de 
provincie verzocht de regierol te nemen. Inmiddels is n.a.v. de oogst 
van de werkconferentie een stappenplan opgesteld om uiteindelijk te 
bepalen waar de grootste kansen liggen om het leefgebied van wilde 
bijen te verruimen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 



RND D22 
vervolg

2259161 19-08-2019: 1.	Afgerond met de ondertekening van de Nationale Bijenstrategie 
door Harold Hofstra op 20 september 2018 namens het college van GS.
2.	Het onderzoek is in gang gezet met als aftrap de Werkconferentie wilde bijen 
op 30 januari 2019. Op basis van het stappenplan is een eerste inventarisatie 
uitgezet van potentieel geschikte gebieden voor wilde bijen. Dit heeft een aantal 
bijzondere waarnemingen opgeleverd. Definitieve verslaggeving wordt eind dit 
jaar verwacht. Ondertussen lopen er al meerdere initiatieven van externe 
partijen.
3.	Tot op heden is hier nog geen aanleiding voor geweest.
18-11-2019: 2 en 3. De Nationale Bijenstrategie gaat onderdeel uitmaken van het 
Actieplan Biodiversiteit dat aangekondigd is in Coalitieakkoord.
20-04-2020: De startnotitie Actieplan Biodiversiteit zal nog voor de zomer 
besproken worden met PS. Daarin zal de Nationale Bijenstrategie meegenomen 
worden. Wanneer de startnotitie de goedkeuring van PS op dit punt ontvangt, kan 
deze motie als afgedaan beschouwd worden.
02-06-2020: In de beeldvormende vergadering van de commissie RND is de 
startnotitie actieplan biodiversiteit aan de orde gekomen. Daarbij is ook 
nadrukkelijk stilgestaan bij de bijenstrategie. Op 10-6-2020 komt de startnotitie 
actieplan biodiversiteit terug in de oordeelsvormende commissievergadering RND. 
Het is de bedoeling dat PS in de vergadering van 24 juni akkoord gaan met deze 
startnotitie. Daarna kan de motie als afgedaan worden beschouwd. 
08-02-2021: In april is er besluitvorming over het actieplan. 
21-06-2021: Op 28 april 2021 is het Actieplan Biodiversiteit inclusief budget 
vastgesteld door PS.

02-06-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.
21-06-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-12-2020: 
commissie wil de 
motie nog niet 
afdoen totdat het 
hele proces 
doorlopen is.
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