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RND RND1 2571983 26-2-2020 Versnelling woningbouw Flevoland
Verzoeken het college
-In de gesprekken met het Rijk omtrent de mogelijke opgave 
van 100.000 woningen uit te gaan van de volgende 
voorwaarde:
een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling, 
waarbij (OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningen, 
ruimte voor natuur en kwaliteit van wonen als belangrijke 
uitgangspunten gelden; 
-Voor deze opgave ook het oplossen van knelpunten op het 
gebied van stikstof via bronmaatregelen of ecologische 
herstelmaatregelen in deze gesprekken mee te nemen.

GroenLinks, 
CDA, 
ChristenUnie, 
PvdA, VVD

Reus, J. de GE 20-04-2020: Een mededeling is in voorbereiding.
21-09-2020: Voor 10 oktober heeft de minister een antwoord 
ingediend voor deze motie. In afwachting op deze reactie wordt er 
nog geen mededeling voorbereid.
02-11-2020: De beloofde brief van minister Ollongren aan de 2e 
Kamer is nog niet gestuurd. Wij wachten dit af. 08-02-2021: Met 
enige vertraging hebben minister Ollongren en staatssecretaris Knops 
op 5 november 2020 een brief over woningbouw in Almere en 
Flevoland aan de Tweede Kamer gestuurd (nr. 32847-691). Als bijlage 
bij de brief is een notitie over scenario’s voor een 
Rijksontwikkelbedrijf gevoegd. De brief met bijlage is vooral 
procesmatig van aard en een aantal vervolgonderzoeken en -
overleggen wordt aangekondigd. Onderkend wordt dat woningbouw 
afhankelijk is van besluiten over onder meer infrastructuur.

RND RND3 2619499 27-5-2020 Patricipatie voor iedereen
Verzoeken het college:
- In het uitwerken van de (financiele) 
participatiemogelijkheden een breed pallet te onderzoeken, 
onder meer via de participatieladder en de 
participatiewaaier; 
- Op deze wijze te bevorderen dat toekomstige investeringen 
in duurzame energie kunnen terugvloeien in de samenleving; 
- Met regelmaat dagen/avonden te organiseren om buurten te 
informeren over deze mogelijkheden en burgers met 
instanties samen te brengen;
- Deze kennis mee te nemen in het opstellen van de RES 1.0 
en de volgende strategieën.  

GroenLinks, 
PvdA, D66, CDA

Fackeldey, J.A. S&B 21-09-2020: Er is een mededeling in voorbereiding.
02-11-2020: De mededeling is in voorbereiding en kan naar 
verwachting aan het eind van het jaar worden toegezonden.
08-02-2021: In november 2020 is de mededeling Financiële 
participatie in de energietransitie #2693404 aan Provinciale Staten 
verzonden. 

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

05-03-2021: commissie is niet akkoord met 
afvoeren. Verzoek is motie te laten staan 
totdat duidelijk is hoe de strekking van de 
motie verwerkt is in de RES 1.0. 

RND RND4 2619500 27-5-2020 Flevolandse Potentie
Verzoeken het college:
- Naast de mogelijke hernieuwbare energie te onderzoeken, 
ook de potentiële energiebesparing in kaart te brengen.

GroenLinks, 
ChristenUnie

Fackeldey, J.A. S&B 21-09-2020: Potentiële energiebesparing is lastig in kaart te brengen. 
We kunnen wel aangeven welke concrete activiteiten er plaatsvinden 
voor energiebesparing. De Wabo-vergunningen waarvoor de provincie 
bevoegd gezag is zijn beoordeeld op de aanwezigheid van actuele 
energievoorschriften. Bij 15 bedrijven zijn deze niet actueel en deze 
worden in 2020 geactualiseerd. Daarmee zijn alle bedrijven voorzien 
van adequate voorschriften ten aanzien van energiebesparing. 
Daarmee is geborgd dat alle bedrijven de maatregelen die binnen vijf 
jaar terugverdiend kunnen worden zullen gaan implementeren. In 
2021 zal er bij alle bedrijven toezicht worden gehouden op het 
naleven van de voorschriften. Samen met de gemeenten en de OFGV 
wordt er een plan gemaakt over de wijze waarop er toezicht kan 
worden gehouden op energiebesparende maatregelen bij de overige 
bedrijven. De Natuur en Milieufederatie Flevoland verleent adviezen 
aan woningeigenaren, huurders en bedrijven om tot energiebesparing 
te komen en brengt dit onderwerp onder de aandacht via brochures 
en een energiebesparingscampagne.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: De vergunningen waarvoor de provincie bevoegd gezag is 
zijn geactualiseerd waar nodig. Alle bedrijven worden in 2021 en 2022 
gecontroleerd op het implementeren van energiebesparende 
maatregelen.
Vanuit de regiefunctie van de provincie wordt in het eerste kwartaal 
van 2021 samen met de gemeenten bezien op welke wijze toezicht op 
energiebesparing in de gemeente samen met de OFGV vorm heeft 
gekregen en welke aanvullende acties nog nodig zijn.
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RND RND5 2619502 27-5-2020 Zon op Dak, Zon op Land
Spreken uit:
- Dat initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen die 
landschappelijk gezien een zelfde impact hebben voor de 
omgeving als “zon op land”, opgeteld moeten worden bij de 
te realiseren 500 hectare zon op land ondanks dat ze juridisch 
gezien misschien beschouwd moeten worden als “zon op 
dak”.

SGP, Forum
voor 
Democratie, 
50PLUS, VVD,
PVV

Fackeldey, J.A. S&B 21-09-2020: De verordening geeft ruimte om invulling te geven aan 
deze motie. Bij  evaluatie van de eerste tranche van 500 hectare zal 
worden bepaald of het beleid zoals geformuleerd in de structuurvisie 
Zon óf de verordening aanpassing behoeven, zodat deze in 
overeenstemming kunnen worden gebracht met hetgeen wordt 
beoogd. Tevens dient dan te worden bezien welke impact dit heeft op 
eventuele afspraken met gemeenten en op dan bekende initiatieven.
02-11-2020: Geen wijzigingen (opm: zon-buiten-de-structuurvisie, 
zoals PowerParking wordt meegenomen in RES).
08-02-2021: Dit wordt meegenomen met de evaluatie van de 
structuurvisie Zon. We verwachten de evaluatie medio 2021 ter 
besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

RND RND6 2619485 27-5-2020 Stop de Verhuurdersheffing
Verzoeken het college:
- Bij het rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van deze 
verhuurdersheffing en andere heffingen die het 
investeringsvermogen van de corporaties belemmeren, om 
sociale huurwoningen, met aandacht voor 
levensloopbestendig woningen, starterswoningen te bouwen. 
- Bij de minister te pleiten ervoor te zorgen dat het opheffen 
van deze belemmeringen en de middelen die in het 
investeringsfonds van de woningcorporaties terugvloeien, ook 
daadwerkelijk voor bouwen van sociale huurwoningen wordt 
gebruikt al dan niet via een apart investeringsfonds.

SP, 50PLUS, 
Forum voor 
Democratie

Reus, J. de S&B 21-09-2020: Uit antwoord statenvragen; Er heeft al een gesprek 
plaatsgevonden met een aantal woningcorporaties en wij hebben hen 
ondersteund in hun lobby de versoepeling van de verhuurdersheffing 
alsmede het loslaten van de Markttoets tot euro 1.000,-. Dit heeft 
bijgedragen aan het besluit van het rijk om de markttoets voor 
corporaties geheel los te laten.
08-02-2021: is op verzoek van de staten gehandhaafd. Het kabinet is 
demissionair en er komen binnenkort verkiezingen.
In de lobby bij de kabinetsformatie wordt dit onderwerp 
meegenomen. 

21-09-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-12-2020: Omdat de verhuurdersheffing nog 
niet is afgeschaft wil de commissie nog niet 
tot afvoeren overgaan. Vraag aan het college 
is om nog steeds te blijven lobby'en bij het 
rijk voor afschaffing van de 
verhuurdersheffing. 

RND RND7 2619486 27-5-2020 Flevolands water over Flevolandse akkers
Verzoeken het college:
- Uit te spreken dat het bestuur een warm voorstander is van 
de overstap naar elektrische beregeningsinstallaties door land- 
en tuinbouwers;
- Te onderzoeken op welke wijze er vanuit de provincie een 
versnelling teweeg gebracht kan worden om op grote schaal 
de Flevolandse akkers van deze innovatieve installatie te 
voorzien en hier op de volgende PS vergadering op terug te 
rapporteren. Te denken valt aan steunmaatregelen, versnelde 
vergunningsprocedures, samenwerking met het waterschap, 
POP projecten met akkerbouwers en samenwerking met 
financiers.

Forum voor 
Democratie

Appelman, J.N.J. S&B Zie RND21 02-11-2020: Gedeputeerde werkt samen met 
initiatiefnemers een aantal concrete plannen in het gebied verder uit 
en verkent de mogelijke inzet van de provincie. Daarbij kijken we 
zowel naar de mogelijkheid van een proeftuin voor innovatie als naar 
een bredere demonstratie- of stimuleringsregeling. Voor financiering 
komt op termijn wellicht POP3 in de transitieperiode in aanmerking, 
maar ook andere fondsen worden verkend. Gedeputeerde komt met 
de uitkomst van dit proces terug bij de Staten in het eerste kwartaal 
van 2021. 
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RND RND8 2619487 27-5-2020 Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij
Verzoeken het college:
- Om samen met Provinciale Staten uit te spreken dat we als 
Provincie Flevoland de pulskorvisserij ondersteunen;
- Om naar aanleiding van de conclusies van de Internationale 
Raad voor Onderzoek der Zee (ICES), namelijk dat elektrisch 
vissen met de pulskor veel minder schade aanricht dan de 
traditionele boomkor, contact op te nemen met de 
staatssecretaris of minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) om het belang te benadrukken van het 
zo snel mogelijk hervatten van de pilot en daarmee de 
belangen van onze Urker vissersvloot te behartigen, en om 
hierover terug te koppelen naar de Provinciale Staten;
- Om in brede zin te starten met de lobby voor de 
herintroductie van de pulskorvisserij of de reeds gestarte 
lobby vanuit Flevoland krachtig te ondersteunen en 
intensiveren, zowel richting Den Haag als richting Brussel, 
waarbij actief dit rapport in Europa onder de aandacht wordt 
gebracht en erop wordt aangedrongen dat het meegenomen 
wordt in de evaluatie van het visserijbeleid en waarbij GS 
aangeeft welke extra lobby-activiteiten  zullen worden 
aangewend;
- Om m.b.v. het rapport er actief op aan te dringen dat de 
puls wordt opgenomen in de beschrijving van een duurzaam 
vistuig;

Forum voor 
Democratie, 
50PLUS, 
ChristenUnie, 
GO, SGP, PVV, 
CDA

Appelman, J.N.J. Bestuur

RND RND9 2633756 24-6-2020 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers 
bij maatregelen economisch herstel
Verzoeken het college:
De principes van de brede welvaart en de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als koers 
te zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op 
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis.

PvdD, D66, 
GroenLinks, 
DENK

Hofstra, H.J. S&B 21-09-2020: Deze motie zal worden betrokken in het lerende proces 
met Provinciale Staten om kaders te stelen voor het nieuwe 
economisch beleid.
08-02-2021: Indien PS op 17-2 instemmen met de startnotitie voor 
bestuurlijke vernieuwing in het porces voor het opstellen van nieuw 
economiech beleid, dan zal de eerste werksessie met de commissie 
EMS op 3 maart starten. De motie zal in die uitwerking worden 
betrokken.

RND RND10 2633758 24-6-2020 Almere Sportstad van betekenis
Verzoeken het college:
- te onderzoeken of een programmalijn "Almere Sportstad van 
betekenis" aan de bestaande programmalijnen van het Fods 
Verstedelijking Almere kan worden toegevoegd, daarvoor 
sleutelprojecten te formuleren en de resultaten aan de 
Staten te presenteren.

PVV Reus, J. de GE 27-10-2020: Bij mid-term review FVA in 2021 wordt dit onderwerp 
meegenomen. 8-02-2021: Bij partiële herziening MJP FVA 2021-2025 
wordt dit onderwerp meegenomen.

RND RND13 2755045 17-02-2021 Prioritering stikstofruimte Flevoland
Verzoeken het college:
Pragmatisch om te gaan met de prioritering en op basis van 
maatwerk ook keuzes te maken waarbij de gestelde 
prioritering in de praktijk (op casus niveau) kan worden los 
gelaten.

SGP, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J.
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RND I3b 2374104 30-1-2019 Verzoeken het college:
1. In overleg te gaan met de Flevolandse gemeenten, overige 
betrokken maatschappelijke groeperingen, 
vertegenwoordigers van bedrijven met daken en de 
energiesector om vast te stellen hoe het gebruik van daken 
voor de installatie van zonnepanelen bevorderd kan worden. 
2. De mogelijkheid van het bevorderen van energie 
coöperaties en verhuur van daken daarin mee te nemen. 
3, Deze uiterste inspanning zichtbaar te maken In beleid en 
concrete voorstellen In 2019 voor te leggen aan Provinciale 
Staten. 

SGP,CDA Fackeldey, J.A. S&B 02-06-2020: Er is in 2019 over de aanpak voor zon op dak overlegd 
met de ter zake betrokken partijen. Vanaf 2019 zijn vervolgens 
diverse maatregelen voortgezet dan wel na voorlegging aan de Staten 
gestart: 
Provincie: Zonatlas, Zon voor asbest regeling, Subsidieregeling 
bevordering initiatieven energietransitie, DE-ON (revolverend fonds), 
Expertisecentrum energietransitie (EEF), die ook energiecoöperaties 
ondersteunt. Vanuit de Gemeenten zijn er de Duurzaamheidslening, 
Energieloket en duurzaamheidswinkel NMFF.
Vanaf 2019 zijn er door de provincie extra middelen ingezet voor het 
capaciteitsuitbreiding van het Energieloket. 
Eind 2019 is in overleg met de gemeenten opdracht gegeven aan het 
Kadaster om de potentie van zon op dak in Flevoland in beeld te 
brengen. Het onderzoek is recent gereedgekomen en wordt 
besproken met de portefeuillehouders van de gemeenten. Vervolgens 
zal het onderzoek via een mededeling naar de Staten worden 
gezonden. 
21-09-2020: Aangezien het onderzoek op meerdere+H6 wijzen kan 
worden geinterpreteerd wordt hierin dit jaar nog een nadere lijn 
bepaald in afstemming met de portefeuillehouders van de 
gemeenten. 
02-11-2020: Onderzoek (Kadaster) is afgerond en mededeling in 
voorbereiding.
08-02-2021: In december 2020 is de mededeling Kadasteronderzoek 
potentie zon op dak #2698032 aan Provinciale Staten verzonden. 

08-02-2021: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

05-03-2021: commissie akkoord met afvoeren.

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. Bestuur
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RND I15 2513509 13-11-2019 Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en 
gewonde inheemse wilde dieren
Verzoeken het college:
- te onderzoeken of in samenspraak met de bestaande 
opvangcentra voor inheemse wilde dieren en de zes 
gemeenten, er mogelijkheden zijn om (centraal) in de 
provincie Flevoland een gezamenlijke opvanglocatie te 
realiseren voor wilde inheemse dieren die ziek of gewond 
zijn;
- de benodigde financiële steun op te nemen in de begroting 
van 2021, en de zes gemeenten te verzoeken hier tevens een 
financiële bijdrage aan te leveren

PvdD Hofstra, H.J. S&B 24-02-2020:  We hebben contact gezocht met volgende opvangcentra:
-	Vogelopvang Midden Nederland, Naarden
-	De Toevlucht, Amsterdam
-	Egel- en Vogelopvang Kampen
-	De Fûgelhelling, Ureterp
Er is geïnventariseerd hoeveel dieren men opvangt vanuit Flevoland 
en gevraagd om advies aangaande het opstarten van een nieuwe 
opvang in Flevoland.

De verzamelde gegevens verwerken we in een ambtelijk advies. 
De planning is dat deze voor 1 maart naar de Staten kan.
20-04-2020: Eind april wordt u hierover geïnformeerd. De vertraging 
is mede ontstaan, doordat er een nieuwe aanvraag is voor een asiel in 
Zwolle. Deze vangen dieren op uit de NOP en Urk. 
02-06-2020: Op 20-5-2020 heeft gedeputeerde Hofstra een 
Statenmededeling #2592764 verstuurd m.b.t. Beantwoording motie 34 
‘Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde 
inheemse wilde dieren’. Daarmee is deze motie afgehandeld. 

02-06-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

04-12-2020: de commissie wil de motie nog 
niet afdoen omdat hier door partijen nog op 
terug wordt gekomen.

RND I18 2519318 20-11-2019 Aanplant en bescherming bomen
Verzoeken het college:
- een inventarisatie te maken van gronden in haar bezit waar 
(extra) bomen geplant kunnen worden
- de uitkomst van deze inventarisatie ter kennis te brengen 
aan PS
- diversiteit als prioriteit meegeven in het aanplanten van 
nieuwe bomen.

GroenLinks, 
D66, PvdD

Hofstra, H.J. S&B 24-02-2020: Er is een mededeling (#2556416) naar Provinciale Staten 
gestuurd over de gezamenlijke bossenstrategie Rijk en provincies. 
Het komende half jaar worden deze ambities verder uitgewerkt, 
waarbij ook in beeld wordt gebracht welke instrumenten ingezet 
kunnen worden om de doelen te realiseren. De gevraagde punten 
worden meegenomen in de provinciale Bossenstrategie die hierop 
volgt. 20-04-2020: De behandeling van de motie wordt meegenomen 
in de voorbereiding van de Flevolandse bossenstrategie. Daarbij 
komen we eerst met een startnotitie in de commissie RND, de ambitie 
was om dat nog voor de zomer te doen (half juni). We zijn nu aan het 
inplannen hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, waarbij we de huidige 
situatie rondom het Coronavirus mee moeten nemen (bv de 
consequenties die dat heeft voor de interactie met externe partijen 
die we hadden ingepland).
02-06-2020: De motie in kwestie is genoemd in de startnotitie van de 
bossenstrategie die op 10 juni voorligt in de Commissie RND. De 
betreffende inventarisatie zal gedaan worden in de loop van dit jaar 
en zal naar PS teruggekoppeld worden. De uitkomst van de 
inventarisatie zal worden meegenomen in het proces van de 
bossenstrategie. Wanneer deze strategie wordt vastgesteld, wordt 
tevens een besluit genomen ten aanzien van het planten van bomen 
op provinciale gronden.
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RND I18 
(vervolg
)

2519318 20-11-2019 Aanplant en bescherming bomen
Verzoeken het college:
- een inventarisatie te maken van gronden in haar bezit waar 
(extra) bomen geplant kunnen worden
- de uitkomst van deze inventarisatie ter kennis te brengen 
aan PS
- diversiteit als prioriteit meegeven in het aanplanten van 
nieuwe bomen.

GroenLinks, 
D66, PvdD

Hofstra, H.J. S&B 21-09-2020: de inventarisatie wordt op dit moment voorbereid en zal 
naar verwachting in oktober 2020 plaatsvinden. Zoals eerder 
aangegeven zal de uitkomst ervan aan PS teruggekoppeld worden en 
worden meegenomen in het proces van de bossenstrategie. 
Besluitvorming over het eventueel aanplanten van bomen op 
provinciale grond zal dan plaatsvinden bij het vaststellen van de 
bossenstrategie. 
02-11-2020: Op het moment van schrijven wordt de inventarisatie 
afgerond. De resultaten ervan zullen in een memo worden verwerkt 
en in november 2020 aan Provinciale Staten worden aangeboden. 
Indien de analyse hiertoe aanleiding geeft zal de inhoud van dit 
memo tevens gebruikt worden bij het opstellen van de provinciale 
bossenstrategie".
08-02-2021: De benodigde stukken zijn gereedgemaakt voor 
verzending, maar door een interne miscommunicatie is niet 
overgegaan tot het daadwerkelijke versturen. De verzending is op 1 
februari 2021 alsnog in gang gezet.

RND I19 2519323 20-11-2019 Jongeren kunnen energie besparen
Dragen het college op:
- Om als provincie in gesprek te gaan met organisaties die 
zich inzetten voor het stimuleren van bewustwording rondom 
energiebesparing bij jongeren op Flevolands basisscholen en 
middelbare scholen
- Hierbij zowel de financiele ondersteuningsmogelijkheden te 
onderzoeken, als investering in denkkracht om zo actief met 
jongeren samen te werken aan energiebesparing in Flevoland, 
nu en in de toekomst

PvdD, DENK Fackeldey, J.A. S&B 24-02-2020: U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.
02-06-2020: Hierover is een mededeling in voorbereiding.
21-09-2020: Zie mededeling #2629263 over uitstel in afwachting van 
de corona ontwikkeling. 
02-11-2020: Geen wijzigingen, blijft zo vanwege Corona.
08-02-2021: Geen wijzigingen.

RND 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

Hofstra, H.J. S&B 12-11-2018: Op 20 september 2018 heeft de Gedeputeerde namens het college 
van GS de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend. Zie eDocs 2297383 (LIS 
16 januari 2019 Duurzaamheid). 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 PS zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen. PS 
zullen bij de behandeling van de Perspectiefnota geïnformeerd worden over 
de voortgang 28-01-2019: Op 30 januari 2019 wordt een Werkconferentie wilde 
bijen georganiseerd waarvoor de statenleden een uitnodiging hebben 
ontvangen. De oogst van deze werkconferentie moet nog landen in het 
reguliere natuurbeleid. Hierover zijn verkennende gesrpekken geweest. 
06-05-2019: De Werkconferentie wilde bijen getuigde van grote betrokkenheid 
van de aanwezige partijen. Duidelijk werd dat de grootschalige inrichting van 
Flevoland en de dominantie van zeeklei belemmeringen zijn voor een rijke 
bijenfauna in grote delen van Flevoland. Gebieden met een ander bodemtype 
en voormalige zandopspuitingen bieden de grootste potenties om vanuit 
Flevoland een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Nationale 
Bijenstrategie. Tijdens de werkconferentie werd nadrukkelijk aan de provincie 
verzocht de regierol te nemen. Inmiddels is n.a.v. de oogst van de 
werkconferentie een stappenplan opgesteld om uiteindelijk te bepalen waar 
de grootste kansen liggen om het leefgebied van wilde bijen te verruimen en 
welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 
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RND D22 
vervolg

2259161 19-08-2019: 1.	Afgerond met de ondertekening van de Nationale 
Bijenstrategie door Harold Hofstra op 20 september 2018 namens het college 
van GS.
2.	Het onderzoek is in gang gezet met als aftrap de Werkconferentie wilde 
bijen op 30 januari 2019. Op basis van het stappenplan is een eerste 
inventarisatie uitgezet van potentieel geschikte gebieden voor wilde bijen. Dit 
heeft een aantal bijzondere waarnemingen opgeleverd. Definitieve 
verslaggeving wordt eind dit jaar verwacht. Ondertussen lopen er al meerdere 
initiatieven van externe partijen.
3.	Tot op heden is hier nog geen aanleiding voor geweest.
18-11-2019: 2 en 3. De Nationale Bijenstrategie gaat onderdeel uitmaken van 
het Actieplan Biodiversiteit dat aangekondigd is in Coalitieakkoord.
20-04-2020: De startnotitie Actieplan Biodiversiteit zal nog voor de zomer 
besproken worden met PS. Daarin zal de Nationale Bijenstrategie 
meegenomen worden. Wanneer de startnotitie de goedkeuring van PS op dit 
punt ontvangt, kan deze motie als afgedaan beschouwd worden.
02-06-2020: In de beeldvormende vergadering van de commissie RND is de 
startnotitie actieplan biodiversiteit aan de orde gekomen. Daarbij is ook 
nadrukkelijk stilgestaan bij de bijenstrategie. Op 10-6-2020 komt de 
startnotitie actieplan biodiversiteit terug in de oordeelsvormende 
commissievergadering RND. Het is de bedoeling dat PS in de vergadering van 
24 juni akkoord gaan met deze startnotitie. Daarna kan de motie als afgedaan 
worden beschouwd. 
08 02 2021  I  il i   b l it i   h t ti l  

02-06-2020: 
Voorgesteld 
wordt om tot 
afvoeren van 
deze lijst over 
te gaan.

4-12-2020: commissie wil de motie nog niet 
afdoen totdat het hele proces doorlopen is.
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