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Nr Registratienr. Datum Onderwerp + Dictum Onder-steund 
door:

Portefeuille-houder Naam afdeling Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

D19 2153834 08-11-2017 Gesprek aangaan met de groene partners 
Landschapsbeheer en Flevolandschap
Verzoeken het College:
zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de 
'groene partners" (Landschapsbeheer, 
Flevolandschap, etc). Op basis hiervan in het 
eerste kwartaal 2018 te komen met nieuwe 
voorstellen binnen de planning en control cyclus 
waarbij invulling wordt gegeven aan het 
Landschapsbeheer in Flevoland in 2019 e.v.

CU, VVD, CDA, 
SGP, PvdA, GL, 
PvdD

Hofstra, H.J. RE 12-02-2018: ambtelijke voorbereiding ten behoeve van de gesprekken met 
relevante groene partners is gestart.  
30-05-2018: zowel Flevo-landschap als Landschapsbeheer hebben te maken 
met veranderingen in management (vertrek directeur). Gesprekken op 
bestuurlijk niveau gestart in hoeverre dit een momentum kan zijn voor 
intensievere vorm van samenwerking.

D20 2251484 30-05-2018 Versnelling transitie zero-emissie openbaar
Dragen het college op
Als aanvullend uitgangspunt onder het hoofdstuk 
Duurzaamheid de wens uit te spreken dat de 
nieuwe bussen in het huidige concessiegebied 
Ijsselmond net ingang van de nieuwe concessie 
zero-emissie meoten zijn;
Aanvullend te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om versneld alle bussen in het voormalig 
concessiegebied IJsselmond met ingang van de 
nieuwe concessie zero-emmissie te maken en de 
gevolgen hiervan voor de OV dekkingsgraad en 
financiële consequenties in kaart te brengen en 
het college te verzoeken op basis hiervan diverse 
scenario’s aan PS voor te leggen bij de 
vaststelling van het PvE.

CDA, SP, D66, 
SGP, CU, 
PvdA, GL, 
PvdD en S+F

Fackeldey, J.A. RE

D21 2259145 20-06-2018 Aansluiten bij de Statiegeldalliantie
Verzoeken het college
namens de provincie Flevoland steun uit te 
spreken voor de Statiegeldalliantie door zich 
hierbij aan te sluiten.

PvdA, PvdD, 
GL

RE

D22 2259161 20-06-2018 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

RE

D23 2259165 20-06-2018 Participatie Energietransitie
Verzoeken het college
bij alle voorstellen met betrekking tot 
energietransitie projecten, een paragraaf op te 
nemen met een uitwerking van de mogelijkheden 
voor participatie van burgers en bedrijven.

SP, S+F RE
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D25 2274793 11-07-2018 Methoden van beheer grote grazers, uitvoering 
reset
Dragen het college op
-Een uitvraag te doen voor een second opinion op 
het voornemen om dmv afschot de reset te 
realiseren;
-Deze uitvraag te organiseren in samenspraak met 
een aantal maatschappelijke organisaties die 
hierover kenis hebben verzameld;
-Deze uitvraag te doen bij een van de 
universiteiten in Nederland, bijv. de Universiteit 
van Utrecht;
-Uiterlijk in augustus 2018 PS nader te informeren 
over de uitkomst van deze second opinion.

CDA, SGP, 
VVD, D66, CU

Hofstra, H.J. RE

D26 2274795 11-07-2018 Governance, besturing OVP, maatschappelijke 
betrokkenheid en communicatie
Dragen het college op
-Uiterlijk in oktober 2018 met een voorstel naar 
PS te komen dat voldoet aan de uitgangspunten 
voor de inrichting van de governance structuur en 
de samenstelling zoals door de commissie Van 
Geel is geadviseerd: een effectieve 
bestuursstructuur waarin overheden goed met 
elkaar samenwerken en met maatschappelijke 
organisaties;
-Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in oktober 
2018 PS te informeren over de wijze waarop GS 
de externe communicatie over het gevoerde/te 
voeren beleid vorm zal geven, waarbij tevens 
inzichtelijk wordt gemaakt over welke 
onderwerpen de Provincie, en over welke 
onderwerpen de beheerder zal communiceren.

CDA, SGP, 
VVD, D66, CU, 
PvdA

Hofstra, H.J. RE

D27 2274796 11-07-2018 Planning en monitoring maatregelen Van Geel
Dragen het college op
-Uiterlijk in september 2018 PS nader te 
informeren over de planning wanneer de 
maatregelen van Van Geel zullen worden 
uitgevoerd, waarbij tevens een inschatting zal 
worden gegeven van detijd die nodig za zijn om 
de maatregelen effect te laten hebben.
-Concreet aan te geven op welke momenten en 
op welke wijze PS hier de komende tijd bij 
betrokken worden.
-Uiterlijk in september 2018 PS nader te 
informeren over de wijze van monitoring die 
vanaf heden zullen worden gehanteerd en welke 
indicatoren daarbij zullen worden betrokken.

D66, VVD, 
CDA, SGP, CU, 
PvdA

Hofstra, H.J. RE
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D28 2274797 11-07-2018 Planning toekomstig beheer
Dragen het college op
-Uiterlijk in oktober 2018 PS nader te informeren 
over de planning wanneer GS de door Van Geel 
geadviseerde nadere verkenning voor het 
toekomstig beheer zal uitvoeren, waarbij tevens 
de mogelijkheden van contraceptie worden 
betrokken.
-Concreet aan te geven op welke momenten en 
op welke wijze PS hierbij betrokken worden.

D66, VVD, 
CDA, SGP, CU

Hofstra, H.J. RE

D29 2274812 11-07-2018 Bijvoeren niet uitsluiten
Verzoeken het college
-In het vast te stellen beleidskader specifiek op te 
nemen dat bijvoeren niet uit te sluiten is, om 
calamiteiten als in de winter 2017/2018 te 
voorkomen.

SP Hofstra, H.J. RE

D30 2274822 18-07-2018 Koerslijn Mobiliteit
Dragen het college op
Thema Mobiliteit in het Raamwerk Duurzame 
Energie en later in de Flevolandse Energieagenda 
als aparte koerslijn op te nemen en uit te 
werken, inclusief concrete acties/maatregelen.

GL, PvdA, D66, 
CU, PvdD, S+F

Fackeldey, J.A. RE


	huidig

