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RND RND2 2603009 22-4-2020 Vedeling stikstofgelden
Dragen het college op:
- Bij het kabinet tot het uiterste te 
gaan zodat Flevoland voldoende 
middelen krijgt voor de provinciale 
ontwikkelingsruimte, waarmee de 
stikstofproblemen in naburige 
natuurgebieden als de Weerribben, 
Naardermeer en Veluwe aangepakt 
kunnen worden; 
- Deze aanpak vorm te geven in 
samenspraak met de provincies waarin 
deze natuurgebieden liggen; 
- De uitkomst hiervan te delen met 
Provinciale Staten. 

CDA, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. S&B 02-06-2020: We zijn volop bezig met onze gebiedsgerichte 
aanpak stikstof. Zo zit de gedeputeerde regelmatig bij de 
minister aan de vergadertafel over de aanpak van het 
stikstofprobleem en doen onze buurprovincies mee aan de 
overleggen van de drie gebiedstafels. Deze gebiedstafels zijn nu 
elk twee keer bijeen geweest. Na de zomer kan het net worden 
opgehaald en worden de uitkomsten gedeeld met PS.
21-09-2020: •	Wij spannen ons voortdurend in voor het 
zekerstellen van voldoende middelen voor Flevoland en voor 
afstemming over de Flevolandse inzet met de buurprovincies. 
•	Gezamenlijk zetten de provincies zich in voor het verkrijgen 
van de benodigde middelen van het Rijk. Het Rijk heeft een 
maatregelenpakket van ca. € 5 miljard aangekondigd (bestemd 
voor stikstof en natuurherstel) . Een groot deel van dat geld zet 
het Rijk zelf in, bijvoorbeeld via de warme saneringsregeling 
voor de varkenshouderij. Een deel van het geld wordt via de 
provincies ingezet. Daarbij is tot nu toe in de gesprekken 
ingezet op verdeelsleutels die aansluiten op de adviezen van de 
Commissie Jansen II/III (destijds ingesteld voor verdeling van 
middelen uit het Natuurpact). Het rijk kijkt daarbij ook naar een 
kosten efficiëntie inzet t.b.v. de reductie van stikstof. Alleen 
ten aanzien van de gerichte opkoopregeling zijn tot nu toe 
daadwerkelijk bestuurlijke afspraken gemaakt.

05-03-2021: 
commissie akkoord 
met afvoeren

RND Vervolg 
RND2

2603009 22-4-2020 Vedeling stikstofgelden
Dragen het college op:
- Bij het kabinet tot het uiterste te 
gaan zodat Flevoland voldoende 
middelen krijgt voor de provinciale 
ontwikkelingsruimte, waarmee de 
stikstofproblemen in naburige 
natuurgebieden als de Weerribben, 
Naardermeer en Veluwe aangepakt 
kunnen worden; 
- Deze aanpak vorm te geven in 
samenspraak met de provincies waarin 
deze natuurgebieden liggen; 
- De uitkomst hiervan te delen met 
Provinciale Staten. 

CDA, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. S&B Vervolg: Daarnaast zoeken we actief de samenwerking en 
afstemming met onze buurprovincies. De buurprovincies Noord-
Holland, Gelderland en Overijssel nemen deel aan 
respectievelijk de gebiedstafels Almere, Midden-Flevoland en 
Noord-Flevoland.
•	Het Rijk verwacht daarnaast ook (financiële) inzet van de 
provincies op dit dossier en daarvoor wordt ook gezocht naar 
ruimte in de begroting 2021 e.v. van Flevoland.
02-11-2020: Inmiddels is een besluit genomen over de verdeling 
van € 350 mln. voor een gerichte opkoopregeling. Verdeling 
vindt plaats op basis van Commissie Jansen II/III. Flevoland krijgt 
een deel van de middelen beschikbaar, maar conform de eisen 
van de regeling (minimale reductie) is deze voor Flevoland niet 
of nauwelijks toepasbaar. Wij onderzoeken of een alternatieve 
inzet voor Flevoland mogelijk is.
Het Rijk heeft ca. € 3 miljard vrijgemaakt voor 
Natuurversterking. Via een verdeelsleutel wordt dat geld 
doorgesluisd naar de provincies. Binnenkort wordt in IPO-
verband gesproken over de verdeling van deze middelen. Wij 
informeren u als daar meer duidelijkheid over komt. 
08-02-2021: U bent op 8 december 2020 geinformeerd over de 

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

05-03-2021: 
commissie akkoord 
met afvoeren

RND RND11 2633752 24-6-2020 Randvoorwaarden Datacentra in 
Flevoland
Verzoeken het college:
•	Om met het college van Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Holland 
contact op te nemen om de leerpunten 
vanuit de ‘Hyperscale Datacenters’ in 
de Wieringermeerpolder op te halen;
•	Om te onderzoeken of het voor het 
Datacentrum in Zeewolde verplicht kan 
worden gesteld om gebruik te maken 
van het juiste type koeling, waardoor 
de restwarmte gebruikt kan worden om 
huizen in Zeewolde, Harderwijk, 
Lelystad en Almere te verwarmen;
•	Om te onderzoeken of het voor het 
Datacentrum in Zeewolde verplicht kan 
worden gesteld om gebruik te maken 
van een zodanige dakconstructie zodat 
daar stroom kan worden opgewekt met 
zonnepanelen;
•	Om al deze lessen en scenario's terug 
te koppelen aan Provinciale Staten.

FvD Appelman, 
J.N.J.

S&B 21-09-2020: De beeldvormende sessie rondom het onderwerp 
datacenters bleek op 23 september as. niet haalbaar te zijn. 
Begin september is er naar een nieuw moment in de 
commissieagenda gezocht. De eerst volgende mogelijkheid om 
een beeldvormende sessie te organiseren dient zich op 25 
november as. aan. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.
02-11-2020: de vorm en inhoud van de sessie zijn op de 
hoofdlijnen met de griffie besproken. De vorm van de online 
bijeenkomst wordt wel aangepast wegens de (technische) 
moeilijkheden die de eventuele deelsessies voor de live 
uitzending met zich meenemen.
08-02-2021: De beeldvormende sessie voor de commissie RND 
heeft op 25 november jl. plaatsgevonden. Daarnaast zijn de 
nagekomen Statenvragen schriftelijk beantwoord (#2713189).

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

05-03-2021: 
commissie akkoord 
met afvoeren

RND RND12 2691846 21-10-2020 Oplossen PAS- meldingen
Verzoeken het college:
- de minister van LNV aan haar 
toezegging uit 2019, gericht op het 
legaliseren van alle PAS- meldingen 
vanuit een landelijke stikstofbank, te 
houden door;
- dit rechtstreeks bij de minister te 
bespreken;
- dit vanuit IPO-verband (met de 
andere 11 provincies) bij de minister te 
agenderen en concrete afspraken te 
maken over afhandeling problematiek 
legaliseren PAS-meldingen

VVD, SGP, CDA Hofstra, H.J. S&B 08-02-2021: De legalisatie van de PAS-meldingen is voortdurend 
onderwerp van gesprek met de Minister. Inmiddels is de 
legalisatie van de meldingen en overige knelgevallen door het 
Rijk wettelijk verankerd in de Wet Stikstofreductie en 
Natuurverbetering die in december 2021 in de Tweede Kamer is 
vastgesteld. Over de uitvoering van de legalisatie blijven wij in 
overleg met het Rijk, maar gezien de wettelijke verankering 
stellen wij voor de motie als afgedaan te beschouwen.

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

05-03-2021: 
commissie akkoord 
met afvoeren

RND I3b 2374104 30-1-2019 Verzoeken het college:
1. In overleg te gaan met de 
Flevolandse gemeenten, overige 
betrokken maatschappelijke 
groeperingen, vertegenwoordigers van 
bedrijven met daken en de 
energiesector om vast te stellen hoe 
het gebruik van daken voor de 
installatie van zonnepanelen bevorderd 
kan worden. 
2. De mogelijkheid van het bevorderen 
van energie coöperaties en verhuur van 
daken daarin mee te nemen. 
3, Deze uiterste inspanning zichtbaar te 
maken In beleid en concrete voorstellen 
In 2019 voor te leggen aan Provinciale 
Staten. 

SGP,CDA Fackeldey, J.A. S&B 02-06-2020: Er is in 2019 over de aanpak voor zon op dak 
overlegd met de ter zake betrokken partijen. Vanaf 2019 zijn 
vervolgens diverse maatregelen voortgezet dan wel na 
voorlegging aan de Staten gestart: 
Provincie: Zonatlas, Zon voor asbest regeling, Subsidieregeling 
bevordering initiatieven energietransitie, DE-ON (revolverend 
fonds), Expertisecentrum energietransitie (EEF), die ook 
energiecoöperaties ondersteunt. Vanuit de Gemeenten zijn er de 
Duurzaamheidslening, Energieloket en duurzaamheidswinkel 
NMFF.
Vanaf 2019 zijn er door de provincie extra middelen ingezet voor 
het capaciteitsuitbreiding van het Energieloket. 
Eind 2019 is in overleg met de gemeenten opdracht gegeven aan 
het Kadaster om de potentie van zon op dak in Flevoland in 
beeld te brengen. Het onderzoek is recent gereedgekomen en 
wordt besproken met de portefeuillehouders van de gemeenten. 
Vervolgens zal het onderzoek via een mededeling naar de Staten 
worden gezonden. 
21-09-2020: Aangezien het onderzoek op meerdere+H6 wijzen 
kan worden geinterpreteerd wordt hierin dit jaar nog een 
nadere lijn bepaald in afstemming met de portefeuillehouders 
van de gemeenten. 
02-11-2020: Onderzoek (Kadaster) is afgerond en mededeling in 
voorbereiding.
08-02-2021: In december 2020 is de mededeling 

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

05-03-2021: 
commissie akkoord 
met afvoeren.
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