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D16 1943154 13-07-2016 Regioplan Wind, verzoek om PS elk kwartaal te 
informeren over de voortgang.
Verzoeken het colleg 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.  

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

Meijer, A. 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.
16-01-2018: Het onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de hinder 
te beperken is inmiddels wel afgerond maar niet beschikbaar gesteld aan de 
commissie. De bevindingen uit het onderzoek zijn wel  opgenomen in 3e 
nieuwsbrief windenergie (LIS, 13-7-2017). Als de commissie er prijs op stelt 
kan het onderzoek alsnog beschikbaar worden gesteld. De 4e nieuwsbrief is 
in december 2017 op de LIS geplaatst.

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.
16-01-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

Commissie 20-12-2017: 
Wenst de motie te 
handhaven omdat het 
onderzoek naar lichthinder 
nog niet is afgerond.

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 bais hiervan in het 
eerste kwartaal 2018 te komen met nieuwe 
voorstellen binnen de planning en control 
cyclus waarbij invulling owrdt gegeven aan 
het Landschapsbeheer in Flevoland in 2019 
e.v.

CU, VVD, CDA, 
SGP, PvdA, 
GLPvdD

Meijer, A. RE Jannien Elling


	huidig

