Lijst van Moties Commissie Duurzaamheid

Nr

D10

Registratie Datum
nr.

1771868

Onderwerp/(korte) inhoud

01-07-2015 Perspectiefnota 2015-2019: verdergaande

Onder-steund Portefeuille-houder
door:

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Advies Commissie

PvdD, CU,

Appelman, J.N.

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.
27-06-2016: Bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Presentaties van 20 april
worden via de Griffie verspreid.
22-08-2016: Geen wijzigingen. 04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen. 05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: CLM-rapport “Klimaat en landbouw” kan waarschijnlijk
geagendeerd worden voor de commissie in februari (alzo met griffie
besproken).
08-02-2017: Naar verwachting komt de notitie op 15 februari 2017 op de
agenda van de commissie Duurzaamheid en op 22 maart 2017 op de agenda
van PS.
13-03-2017: Mededeling is oordeelsvormend geagendeerd voor de
cie.Duurzaamheid op 22 maart 2017.
08-05-2017: Mededeling 2023191 is oordeelsvormend besproken in de
commissie Duurzaamheid op 22 maart 2017. Hiermee is aan de motie
voldaan.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.
08-02-2017: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.
08-05-2017: 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. 16-112016 Commissie handhaaft wederom de
motie en verzoekt aan agendacie.om
agendering met de aangekondigde motie
ihb tweede dictum.

Meijer, A.

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

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

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

klimaatdoelstellingen 2020: Verzoeken het
50Plu, GL
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.

D13

1818834 11.11.2015

Weidevogelbeheer Rivierduinengebied
GL, SGP, CU
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.
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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.

D17

1991387

09-11-2016 Verzoeken het college: In overleg te gaan met

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.

CDA,VVD, SP, Meijer, A.
D66, SGP,
Senioren+Fle
voland, CU,
GL, PvdD,
PvdA

GL, SGP,

05-12-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.
23-03-2017 PH tijdelijk
08-02-2017: Een voorstel komt voor de begroting 2018 om budget beschikbaar 19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot
te stellen voor beheer buiten het natuurnetwerk.
afvoeren van deze lijst over te gaan.
13-03-2017: Proces heeft vertraging opgelopen. In de Perspectiefnota is een
voorstel opgenomen voor financiering van beheer buiten het natuurnetwerk.
Hiermee is het onderwerp geagendeerd voor de begrotingsbehandeling.
Ambtelijk is met twee beheerorganisaties gesproken. Er volgen nog twee
gesprekken en eventueel een bestuurlijk overleg.
08-05-2017: Met de goedkeuring van de Perspectiefnota (behandeling op 10
mei 2017) zijn de financiële problemen opgelost.
19-06-2017: De financiële problemen zijn opgelost doordat PS extra budget
beschikbaar stellen. (Er was dus draagvlak voor bij PS). Dit najaar kunnen de
beheerders aanvullende beheersubsidie aanvragen.

Meijer, A.

betrokken terreinbeheerders en particulieren om PvdA, PvdD
te komen tot een oplossing voor de financiële
en Senioren+
problemen van het onderhoud van natuur en
Flevoland
landschap buiten Natuurnetwerk Nederland en
voor 1 maart 2017 met een gedragen voorstel te
komen naar Provinciale Staten.

D18

2031 771

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.
23-03-2017 PH tijdelijk

08-02-2017 Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen Dragen het CDA,VVD, SP, Rijsberman, M.
college op het proces van besluitvorming in PS af D66, SGP,
te stemmen met een interne
Senioren+Fle
begeleidingscommissie, bestaande leden van
voland, CU,
provinciale staten; zorg te dragen voor
50PLUS

08-05-2017: Een begeleidingscommissie is ingesteld.
19-06-2017: Commissie functioneert.

faciliteiten voor het functioneren van deze
commissie;
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19-06-2017: Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te gaan.

