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EMS EMS1 2553720 29-1-2020 Monitoring opvolging aanbevelingen RRK
Spreken uit:
Om aan elke Statenvoordracht waarmee 
over de aanbevelingen van de Rekenkamer 
besloten wordt, een beslispunt toe te 
voegen dat Gedeputeerde Staten opdraagt 
om Provinciale Staten na een jaar separaat 
te rapporteren over de bereikte voortgang 
en de geboekte resultaten m.b.t. de 
aanbevelingen. De griffie bewaakt hierbij 
de termijn via de Lange Termijn Agenda 
(LTA) van de Statencommissies.

50PLUS, PvdA, 
FvD

Fackeldey, J.A. BDO / 
Griffie

EMS EMS2 2553718 29-1-2020 Lelystad Airport
Dragen het college op:
om met kracht alles wat binnen haar 
mogelijkheden ligt, zich in te zetten voor 
een opening in 2020 van Lelystad Airport 
voor vakantieverkeer, waarbij naast de 
economische noodzaak voor Flevoland ook 
nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de 
duurzaamheidsargumenten.

VVD, CDA, 
DENK, PvdA, 
FVD

Reus, J. de GE

EMS EMS3 volgt 26-2-2020 Onderzoek Laaggeletterdheid
Verzoeken het college
te onderzoeken of het Drents of Gelders 
model kansrijk is voor de provincie 
Flevoland om laaggeletterdheid aan te 
pakken, hierbij de gemeentelijke taken te 
respecteren, en deze bevindingen te 
rapporteren naar de Staten.

ChristenUnie, 
D66, SP, 
GroenLinks, 
CDA, PvdA, 
PvdD, 50PLUS, 
SGP

Rijsberman, M.A. S&B
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RND & 
EMS

I4 2452085 10-7-2019 Besluitvorming rondom nieuwe college
Spreken uit
1.Dat bij volgende verkiezingen en/of 
college-cq coalitietonderhandelingen de 
volledige Staten tijdig en met gepaste 
voorrang, als eerste geïnformeerd dienen te 
worden over relevante ontwikkelingen;
 2.Deze informatie aan de Staten tenminste 
betrekking heeft op de rapportage van de 
informateur(s) en formateur(s) en de 
voordracht van een nieuw college van GS;
3.Deze informatie ruim voorafgaand aan de 
perspresentatie(s) aan de Staten wordt 
verstrekt.

50PLUS n.v.t. Griffie/BD
O

EMS I12 2513494 13-11-2019 Onderzoek HOV naar het Noorden (na titel 
wijziging)
Verzoeken het college
- Contact op te nemen met de andere 
genoemde provincies om te onderzoeken 
waar de gemeenschappelijke belangen 
liggen en of de samenwerking 
geïntensiveerd dient te worden;
- Aan te sluiten bij lobby-activiteiten die de 
Lelylijn dichterbij kunnen brengen, met de 
voorwaarde dat het Flevolands belang 
voldoende wordt gewaarborgd met stops in 
(in elk geval) Almere, Lelystad en 
Emmeloord;
- Op kortere termijn zorg te dragen voor 
een hoogwaardige OV-verbinding op dit 
traject;
- Samen met andere belanghebbende 
provincies aan te dringen op een (MIRT)-
onderzoek m.b.t. haalbaarheid en 
maatschappelijke kosten/baten;
- Provinciale Staten bij het uitbrengen van 
de Perspectiefnota 2020 te informeren over 
de gemaakte vorderingen

GroenLinks Reus, J. de S&B 25-11-2018: 
1 - Senior beleidsadviseur OV Flevoland is lid geworden van ambtelijke 
overleggroep Lelylijn (met de noordelijke provincies en betrokken 
gemeenten).
2 - Namens GS Flevoland zal Senior beleidsadviseur OV het symposium 
over de Lelylijn op 2-12-2019 bezoeken.
3 – Als eerste gaan we de opties in kaart brengen (welke 
kwaliteitsverbetering is mogelijk/gewenst, hoe en wanneer kan dit 
worden ingevoerd en tegen welke kosten) en vervolgens bespreken met 
Friesland en Groningen).
24-02-2020: Er is een statenmededeling in voorbereiding ter afdoening 
van deze motie. Met de griffie wordt afgestemd in welke commissie 
EMS de mededeling geagendeerd kan worden.
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EMS I16 2513510 13-11-2019 Vrachtwagen kilometerheffing N50
Verzoeken het college
- om samen met de provincie Overijssel, 
bovenstaande overwegingen als extra 
argument te gebruiken naar de 
rijksoverheid om haast te maken met het 
verbreden van de knelpunten op de N-50.

SGP,CDA Reus, J. de S&B 25-11-2018: Lobby voor verbreden N50 ligt primair bij Overijssel, 
omdat het gaat over Overijssels grondgebied. In Flevoland is de N50 al 
2x2. Wij zitten samen met Overijssel en betrokken gemeenten in een 
regionale stuurgroep die zich inzet voor verbreding en dat blijven we 
doen. We betrekken daar de invoering van de vrachtwagenheffing bij 
betrekken.
24-02-2020: Daarnaast zetten we ons binnen de regio Zwolle in voor 
verbreden van de N50 als kern van de corridor Flevoland, die in de 
bereikbaarheidsambitie van deze regio is benoemd.

24-02-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-3-20: Motie 
handhaven:
de informatie is 
procesmatig, de 
inhoud wordt 
gemist.

EMS I17 2513481 13-11-2019 Verdienmodel museum Almere
Verzoeken het college
- om een verdienmodel van het museum 
Almere ter besluitvorming aan PS voor te 
leggen,
- om in het verdienmodel inzichtelijk te 
maken binnen welke termijn het museum 
Almere zonder subsidie de bedrijfsvoering 
voort kan zetten,
- om de ramingen van de 
bezoekersaantallen te laten toetsen door 
een onafhankelijk expert of onafhankelijke 
expertgroep

FvD Rijsberman, M.A. S&B 24-02-2020: Per 1 maart 2020 start de kwartiermaker Denise de Boer 
aan haar opdracht. We organiseren in het voorjaar een 
kennismakingsbijeenkomst met PS. PS is op de hoogte gesteld van de 
aanstelling kwartiermaker middels een mededeling, #2539092.  

EMS B1 1249950 16-11-2011 Digitaal indienmogelijkheid moties en 
amendementen                                                                        
Spreken uit dat het wenselijk is tot een 
digitale indiening van moties en 
amendementen te komen en deze digitaal 
te kunnen ondertekenen en ondersteunen.

CDA Verbeek, L. Griffie Digitaal indienen: dit loopt als onderdeel van een pilot en zal in 2014 
definitief worden ingevoerd.
Digitaal ondertekenen: hiervoor is de SGR afhankelijk van landelijke 
ontwikkelingen. Deze staan niet stil en worden door de SGR 
bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid. Invoering hangt mede 
af van gebruiksgemak.
12 nov 2018: In de mededeling "Digitalisering Statenwerk/ 
Aanbesteding AV middelen PS 2018" (LIS week 46) bent u geinformeerd 
over de Stand van zaken. Digitale moties en amendementen zijn 
gebruiksklaar  bij aanvang van de nieuwe statenperiode.
2 sept: In implementatie van digitale moties en amendementen wordt 
in het 4de kwartaal verwacht. U ontvangt binnenkort een mededeling 
hierover.
6 nov. 2019: De technische ontwikkeling van de module Moties en 
Amendementen is vertraagd. Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan een testversie, waarbij de griffie en enkele statenleden 
betrokken zullen worden. Afhankelijk hiervan, zal een planning voor 
ingebruikname worden afgegeven. Een Mededeling over de stand van 
zaken van het overkoepelende project Digitale Ondersteuning 
Statenwerk (DOS) is in voorbereiding.

04-02-2015: 
handhaven; 
05.07.2017 
Handhaven. 
Griffier heeft 
toelichting 
gegeven. 
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EMS B19 2324745 17-10-2018 Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als 
erkende Streektaal
Verzoeken het college om te onderzoeken 
of de provincie Flevoland kan aanhaken bij 
het genomede convenant, en op welke 
wijze er invulling aan kan worden gegeven 
en PS op korte termijn op de hoogte te 
stellen van de mogelijkheden hiervoor.

CDA e.a. Rijsberman, M.A. S&B 12-11-2018: Wordt ambtelijk opgepakt.
06-05-2019: Onderzocht wordt hoe de verschillende partijen invulling 
kunnen gaan geven aan de inspanningsverplichting om het 
Nedersaksisch te bevorderen. 
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn en welke 
inspanningsverplichtingen dit (mogleijk) meebrengt. 
24-02-2020: Samen met de gemeente Urk is een verzoek gedaan aan de 
samenwerkende partijen tot ondertekening.

DOCUVITP-#2380699-v33-Lijst_Moties_


	huidig

