
Lijst van Moties Commissie Duurzaamheid

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

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

D19 2153834 8-11-2017 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.
12-11-2018: Met zowel Flevo-landschap als landschapsbeheer zijn 
verkennende gesprekken gevoerd. Beide organisaties blijven inzetten op een 
goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende groene partners. Er is 
op dit moment geen bestuurlijk draagvlak voor andere vormen van 
samenwerking, mede doordat er tussen de organisaties grote verschillen zijn, 
zowel  qua aansturingsmodel als qua financiele verplichtingen en risico’s. 

D21 2259145 20-6-2018 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 12-11-2018: Een mededeling hierover is in voorbereiding.

D22 2259161 20-6-2018 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 12-11-2018: 
1. Op 20 september 2018 heeft de Gedeputeerde namens het college van GS 
de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend. Zie eDocs 2297383. Daarmee 
is uitvoering gegeven aan dictum 1 van de motie.
2. Er wordt in de winter een symposium georganiseerd met gemeenten, 
waterschap, terrein beherende organisaties, landschapsbeheer, het agrarisch 
collectief en enthousiaste particuliere partijen in samenwerking met 
vertegenwoordigers van Groene Cirkels bijenlandschap. Leden van Provinciale 
Staten zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen.
3. Provinciale Staten zullen bij de behandeling van de Perspectiefnota 
geïnformeerd worden over de voortgang

D23 2259165 20-6-2018 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 21-11-2018: Hierover wordt een mededeling voorbereid over hoe dit nu is 
vormgegeven bij wind en zon.

D28 2274797 11-7-2018 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 12-11-2018: PS zijn geïnformeerd met een Statenmededeling #2307857 
(planning) en de vergaderstukken van de commissie Duurzaamheid van 26 
september 2018, zoals opgenomen bij agendapunt 9 (Voortgang beleidskader 
beheer Oostvaardersplassen), specifiek agendastuk #2293780 (anticonceptie).

D29 2274812 11-7-2018 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 12-11-2018: Motie spreekt voor zich.

D30 2274822 18-7-2018 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 12-11-2018: PS zijn in september per mededeling geïnformeerd over wat de 
provincie op dit moment al doet op het gebied van duurzame mobiliteit. 
Daarbij is toegezegd dat PS eind november 2018 worden geïnformeerd over de 
wijze waarop de provincie het thema mobiliteit in relatie tot de opgave 
duurzaamheid, c.q. de Flevolandse Energieagenda uit zal werken, mede op 
basis van de (verwachte) afspraken aan de tafel mobiliteit van het 
klimaatakkoord.
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