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houder

Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

D10 1771868 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-2019: verdergaande 
klimaatdoelstellingen 2020:       Verzoeken het 
college:                                      de Urgenda en 
andere onafhankelijke experts uit te nodigen 
voor een beeldvormende sessie met GS en PS 
waarin de mogelijheden van de provincie om 
vergaande stappen te nemen tegen 
klimaatverandering op de agenda staan                                                                   
en binnen 6 mnd na deze sessie aan PS voor te 
leggen wat de mogelijkheden van de 
Prov.Flevoland zijn om een bijdrage te leveren 
aan de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen

PvdD, CU, 
50Plu, GL

Appelman, 
J.N. namens  
ph 
Stuivenberg, 
A.

10-08-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
01-10-2015: Zie mededeling 1788725.
04-04-2016: zie ook toezegging D25: zelfde onderwerp. Beeldvormende 
sessie van 9 maart is uitgesteld. Er komt een nieuwe datum; de sessie vindt 
vóór 11 mei a.s. plaats. Op 11 mei vindt een Statensessie plaats in het 
kader van Toekomstbeeld Energie 2050/Energieagenda 2030. (Startnotitie 
van dit project ligt 6 april ter besluitvorming voor.)
09-05-2016: 20 april 2016 is de beeldvormende sessie geweest over de 
klimaatdoelstelling met Urgenda. 11 mei 2016 is het vervolg in het kader 
van de energievisie.
30-05-2016: Sessie heeft op 11 mei plaatsgevonden. Verder geen 
wijzigingen.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

06-01-2016 Advies van de commissie is 
deze toezgging te handhaven tot de 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

D12 1818833 11.11.2015 Versnelling Energieagenda Flevoland                
Dragen het college op:                                       
De tot standkoming van de energieagenda te 
versnellen en deze uiterlijk te behandelen in de 
Statencommissie Duurzaamheid van oktober 
2016 zodat er spoedig na besluitvorming in PS 
gestart kan worden met uitvoering

GL, PvdA, 
Sen.Plus

25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
04-01-2016: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Op 6 januari is de Commissie Duurzaamheid meegenomen in de 
aanpak van de energievisie en energieagenda dmv een presentatie. 
04-04-2016: De startnotitie met een procesbeschrijving en planning van hoe 
te komen tot de energieagenda is gemaakt. Op 14 en 16 maart 2016 is deze 
startnotitie besproken met de Commissie Duurzaamheid. Op 6 april zal PS 
zich uitspreken over deze startnotitie. De planning die is opgenomen in 
deze startnotitie gaat ervan uit dat de energieagenda behandeld zal 
worden in de Statencommissie Duurzaamheid van oktober 2016, 
overeenkomstig de motie.
09-05-2016: Op 6 april heeft PS de startnotitie 1862150 vastgesteld. Voor 
het vervolg van de planning: zie hierboven bij 04-04-2016.
30-05-2016: Geen wijzigingen.

D13 1818834 11.11.2015 Weidevogelbeheer Rivierduinengebied             
Dragen het college op:                                       
voor de periode 2016-2021 een jaarlijkse 
vergoeding van Euro 14.500,- te reserveren om 
het weidevogelbeheer in het Rivierduingebied te 
kunnen continueren en deze te dekken uit de 
algemene reserve

GL, SGP, CU 25-11-2015: Op dit moment wordt gewerkt aan een notitie.
04-01-2016: Motie wordt uitgevoerd en mededeling aan PS is in 
voorbereiding.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Afhandeling van de subsidieaanvraag loopt. Ondertekening van 
de beschikking door portefeuillehouder ma 7 of 14 maart 2016.
04-04-2016: De beschikking is op 25 maart 2016 verzonden.

04-04-2016: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijste over te gaan.

D14 1818836 11.11.2015 Dierenwelzijn                                               
Verzoeken het college:                                      
een inventarisatie Dierenwelzijn op te stellen 
waarin omschreven staat hoe dierenwelzijn 
binnen het huidige beleid aandacht heeft en wat 
de mogelijkheden voor de provincie zijn om 
dierenwelzijn eventueel te verbeteren

PvdD, VVD, 
SP, D66, Sen. 
Plus

25-11-2015: Er is een begin gemaakt met de inventarisatie van 
dierenwelzijn in het huidige beleid. De oriëntatie op mogelijke 
verbeteringen kan pas daarna worden gestart.
04-01-2016: De inventarisatie van dierenwelzijn in het huidige beleid door 
de beleidsafdeling  is in concept gereed en zal na bespreking met de 
portefeuillehouder worden doorgeleid naar de Staten.
25-01-2016: De doorgeleiding  naar de Commissie van de Inventarisatie ter 
bespreking zoals gevraagd op 2 december 2015 volgt in de eerste 
bijeenkomst na 3 februari 2016.
07-03-2016: Staat in de LTP Duurzaamheid.
04-04-2016: Ter vergadering van de Commissie Duurzaamheid van 16 maart 
2016 is in de vorm van een mededeling van portefeuillehouder inzicht 
geboden in waar de motie om heeft verzocht, een overzicht van het huidige 
provinciale beleid dat dierenwelzijn betreft. In de bespreking van de 
mededeling (1860954) heeft de vergadering besloten dat de Partij voor de 
Dieren een concept Initiatief Nota Dierenwelzijn gaat voorleggen na de 
zomer en dat de motie als zodanig bij deze is afgehandeld.

04-04-2016: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijste over te gaan.

Commissie 2-12-2015:  aangedrongen 
wordt op een behandeling volgens de 
volgende stappen: 1. Inventarisatie 2. 
Gesprek in de commissie 3. 
Vervolgstappen; agendacie. neemt dit 
mee.
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