Lijst van Moties Commissie Duurzaamheid

Nr Registratienr. Datum

Onderwerp/(korte) inhoud

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.

D16

1943154

13-07-2016 Het college verzoeken om PS elk kwartaal te
informeren over de voortgang van de uitwerking
van het regioplan, waarbij ook wordt ingegaan op
de participatie van burgers etc. Dit analoog aan
de toegezegde (aangepaste) rapportages met
betrekking tot nieuwe natuur;- geen nieuwe
projectgebieden binnen of buiten de plangrenzen
aan te wijzen, maar eerst met PS te overleggen
over de wenselijkheid en noodzaak van nieuwe
projectplannen.-Dragen het college op in overleg
te treden met het ministerie van I&M (i.c. de
IL&T) om de circulaire met voorrang in werking
te laten treden;- in overleg te treden met I&M
opdat geen goedkeuring wordt verleend aan
windparken met windmolens waar hinderlijke
(knipper-)verlichting wordt voorzien.

Onder-steund Portefeuille-houder
door:
GL, SGP, CU
Meijer, A.

CDA,VVD, SP, Meijer, A.
D66, SGP,
Senioren+Flev
oland, CU, GL,
PvdD, PvdA

Naam afdeling

Naam afd. coordinator Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Advies Commissie
Commissie 16-11-2016 Wenst de motie te
handhaven omdat de motie voor de helft is
ingevuld (middelen na 2018 ontbreken)

RE

Jannien Elling

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.
05-12-2016: De beschikking die op 25 maart 2016 is verzonden geldt voor
2016 en 2017. Op basis van een evaluatie wordt besloten of de subsidie
gecontinueerd wordt voor 2018 t/m 2021 via de procedure van het
natuurbeheerplan, openstellingsbesluit en de uitbreiding van de
gebiedsaanvraag.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: In het ontwerp Natuurbeheerplan 2018 is voor agrarisch
natuurbeheer in Oostelijk Flevoland (Rivierduingebied) het leefgebied Open
grasland toegevoegd. Op basis van een evaluatie wordt er in het
Openstellingsbesluit (aug 2017) wel of geen subsidiebedrag voor dit gebied
opgenomen.
09-10-2017: Gedeputeerde Staten hebben op 18 juli 2017 besloten de
subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer dit jaar open te
stellen, zodat het Flevolands Agrarisch Collectief een aanvullende
subsidieaanvraag kan indienen voor het Rivierduingebied (leefgebied Open
grasland). Met de Openstelling voor open grasland wordt invulling gegeven
aan de motie Weidevogelbeheer Rivierduingebied voor de periode 2018 t/m
2021 (#2093055).

04-04-2016: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.
09-10-2017: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.

RE

Jannien Elling

07-11-2016: De eerste nieuwsbrief wordt op korte termijn verwacht.
05-12-2016: Zie 1980362.
11-01-2017: We zijn aan het werk met de 2e nieuwsbrief. Die proberen we te
agenderen voor de cie Duurzaamheid van 15 februari en de staten van 15
maart.
08-02-2017: In verband met aanlevertermijnen wordt bovenstaande
gewijzigd in 22/3 en 12/4.
13-03-2017: De tweede nieuwsbrief staat op de LIS. Er wordt uitvoering aan
de motie gegeven door elke kwartaal een nieuwsbrief te sturen.
09-10-2017: Het opstellen van de nieuwsbrief behoort inmiddels tot de
reguliere werkzaamheden.

08-02-2017: voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.
13-03-2017: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.
09-10-2017: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.

DOCUVITP-#1764349-v45-Lijst_Moties_-_Commissie_Duurzaamheid

