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Periode 29 januari 2020 - 2023
RND RND1 29-1-2020 PS-vergadering  5. 

Vragenhalfuurtje (vragen 
over Schone Lucht 
Akkoord)

De gedeputeerde zegt een 
beeldvormende sessie toe in het 
tweede kwartaal 2020 voor PS in 
verband met de uitvoering en 
de concrete projecten en de 
samenhang met andere 
afspraken in diverse akkoorden. 

VVD Smelik, C.W. S&B 20-04-2020: Eind 2e kwartaal zal PS in een beeldvormende sessie worden betrokken 
bij het traject.
02-06-2020: Door alle coronaperikelen heeft het SLA landelijk vertraging opgelopen. 
De uitwerking en toelichting van alle maatregelen, projecten en thema’s is nog in 
volle gang.  De daadwerkelijke uitvoering van de bijna alle projecten en maatregelen 
en thema’s is naar later dit jaar verschoven. Dit geldt ook voor de verplichting voor 
het opstellen van het provinciale uitvoeringsplan, waarin specifieke maatregelen 
worden beschreven waar wij ons als provincie aan gaan committeren. Dit plan moet 
uiterlijk eind 20202 gereed zijn. Dit biedt ons meer ruimte om te onderzoeken welke 
concrete projecten en thema wij als provincie (extra) uitvoering aan gaan geven (in 
het kader van het SLA) en uit te zoeken hoe de samenhang met andere 
beleidsterreinen is (mobiliteit, energie, circulariteit etc.). Het project is nu nog niet 
in een fase dat PS via een beeldvormende ronde geïnformeerd kan worden. Dit wordt 
sowieso derde kwartaal of uiterlijk vierde kwartaal.
21-09-2020: Flevoland neemt deel aan het SLA. Eind oktober dient een concept 
decentraal uitvoeringsplan te zijn opgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt de stand 
van zaken weergegeven over de uitvoering van de maatregelen van de verschillende 
thema’s
De planning is dat eind december de definitieve uitvoeringsplannen van alle 
provincies gereed moeten zijn. Naast de ‘standaard’ maatregelen uit het SLA 
overweegt de provincie Flevoland deel te nemen aan een aantal themagroepen en/of 
pilots. Hiervoor gelden aanvullende maatregelen. 

RND RND3 29-1-2020 PS-vergadering 5 
Vragenhalfuurtje (vragen 
over landschapskunstwerk 
Riff te Dronten)

De gedeputeerde zegt toe dat 
er een mededeling komt met de 
uitkomst van het overleg tussen 
veiligheidsdeskundige en 
kunstenaar.

ChristenUnie Rijsberman, M.A. S&B 24-02-2020: Stand van zaken is dat kunstenaar op basis van de adviezen van 
veiligheidsexpert een ontwerp voor een aanpassing gaat maken. Dit ontwerp zal als 
eerste aan GS en B&W worden voorgelegd.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Geen wijzigingen.
21-09-2020: Geen wijzigingen.
02-11-2020: Er is overeenstemming met de kunstenaar over een te plaatsen 
voorziening. Momenteel wordt aan de uitvoering gewerkt.
08-02-2021: Kunstwerk is overgedragen aan de gemeente Dronten. Een mededeling 
hierover volgt.
21-06-2021: Zie mededeling #2749830+H17. Middels een brief van de gemeente 
Dronten, is de overdracht van het RIFF van de provincie aan de gemeente Dronten 
bekrachtigd.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND4 29-1-2020 PS-vergadering 5 
Vragenhalfuurtje (vragen 
over vergunningen voor 
zonnepark Solarfields

Gedeputeerde zegt toe dat het 
zonnepark-project terug te 
vinden zal zijn als zelfstandig 
project in de op te stellen RES.

50PLUS Fackeldey, J.A. S&B 24-02-2020: Dit komt terug in de RES 1.0. Dit document zal als concept-versie naar 
verwachting rond december 2020 richting de staten gaan.
02-06-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: Geen wijzigingen.
21-06-2021: RES 1.0 is op 30 juni 2021 ter vaststelling in PS geagendeerd.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND6 26-2-2020 5. Vragenhalfuurtje (FVD - 
monitoring grote grazers)

De gedeputeerde kijkt of het 
mogelijk is om de Staten 
tussentijds te informeren over 
de resultaten van het KIEM 
project (verkenning van 
mogelijkheden automatische 
telling van wild, Flevoland doet 
mee met Horsterwold)

FvD Rijsberman, M.A. S&B 20-04-2020: Een mededeling hierover volgt in het najaar.
02-06-2020: Momenteel gaan we nog steeds uit van de genoemde planning.
21-09-2020: Geen wijzigingen.
02-11-2020: Zie mededeling #2686299.
08-02-2021: Het KIEM-project “Wildtellingen met drones in grote, soortenrijke 
gebieden” is afgerond. Het resultaat is een projectvoorstel. Dit voorstel is eind 2020 
ingediend bij Regieorgaan SIA ter beoordeling van een subsidieaanvraag voor een 
vierjarig praktijk gericht onderzoek. ervaringen vanuit de pilot dronetelling grofwild 
in het natuurgebied Horsterwold zijn binnen het KIEM-project uitgewisseld en ingezet 
voor het aanscherpen van de onderzoeksvragen voor het projectvoorstel. Als er uit 
de voorronde van SIA een positief advies/beoordeling volgt, kan in mei het 
projectvoorstel verder uitgewerkt worden ingediend en in dit geval zou, zoals ook in 
de mededeling (#2686299) staat, eind 2021 bekend worden gemaakt of de aanvraag 
wordt gehonoreerd. 
21-06-2021: Door een hack bij NWO/SIA is de beoordeling van het projectvoorstel 
vertraagd. De uitslag van de vooraanmelding wordt verwacht in week 22, de eerste 
week van juni 2021. De deadline voor het indienen van de complete aanvraag is 
voorlopig verschoven naar 21 september 2021.  

2-11-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

04-12-2020: Omdat er nog 
een projectaanvraag loopt 
en er dus vervolg wordt 
gegeven aan de gestelde 
vraag wordt de motie nog 
niet afgevoerd. 
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RND RND8 4-3-2020 De gedeputeerde zegt toe zo 
spoedig mogelijk een reactie te 
geven op het verzoek in gesprek 
te gaan met SBB om omliggende 
beschuttingsbossen van 
Oostvaardersplassen open te 
stellen voor met name 
heckrunderen en te sluiten voor 
het publiek.

PvdD Rijsberman, M.A. S&B 21-09-2020:  in de PS-vergadering van 27 mei is een toelichting gegeven op 
omliggende beschuttingsbossen van Oostvaardersplassen en de wijze waarop deze 
zijn/worden opengesteld voor de grote grazers. 
08-02-2021: Op verzoek van commissie wordt deze toezegging aangehouden. Er 
wordt op dit moment geen verdere actie verwacht.
21-06-2021: Geen wijzigingen.

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

04-12-2020: omdat het weer 
winter wordt en deze 
toezegging daarom weer 
relevant wordt deze niet 
afgevoerd. 

RND RND13 6-5-2020 7 Vaststelling bod in 
concept-RES Flevoland 

Na evaluatie van de eerste 500 
hectare zullen gedeputeerde 
staten de openstelling van de 
tweede 500 hectare 
ontwikkelruimte voor 
grondgebonden opstellingen 
voor zonne-energie in het 
landelijk gebied ter 
besluitvorming voorleggen aan 
Provinciale Staten.

SGP Fackeldey, J.A. S&B 02-06-2020: De evaluatie start wanneer het aantal in procedure genomen projecten 
de 500 hectare heeft bereikt dan wel dicht is genaderd. Binnen twee maanden nadat 
de grens van 500 hectare is bereikt wordt het evaluatieverslag aan de Staten 
gezonden. 
21-09-2020: Op dit moment bedraagt het aantal in procedure genomen 
zonneprojecten circa 435 hectare. We starten met de evaluatie en verwachten een 
verslag daarvan begin 2021 ter besluitvoming voor te leggen aan Provinciale Staten.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: We verwachten de evaluatie medio 2021 ter besluitvorming voor te 
leggen aan Provinciale Staten.
21-06-2021: De evaluatie van de 1e tranche van de structuurvisie wordt vóór het 
zomerreces van 2021 naar Provinciale Staten verzonden. Een voorstel voor 
openstelling van de 2e tranche van de structuurvisie Zon op basis van de evaluatie, 
wordt ná het zomerreces ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

RND RND21 19-8-2020 2. Landbouw Meerder 
Smaken

Gedeputeerde zegt toe op korte 
termijn de Staten schriftelijk te 
informeren over de uitvoering 
van de motie Flevolands water 
over Flevolandse akkers.

FvD Appelman, J.N.J. S&B 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. 

RND RND22 19-8-2020 2. Landbouw Meerder 
Smaken

Gedeputeerde zegt toe een 
werkbezoek te organiseren aan 
de Boerderij van de Toekomst.

FvD Appelman, J.N.J. S&B 02-11-2020: Het toegezegde werkbezoek was gepland op 30 september jl. maar is 
vanwege de Coronamaatregelen gecanceled. Wanneer dit weer mogelijk is, wordt 
het werkbezoek alsnog georganiseerd.

RND RND25 9-9-2020 5. vragenhalfuurtje-FvD-
Datacentra

Gedeputeerde zegt toe het 
ruimtelijk economisch 
visiedocument te bespreken 
tijdens de beeldvormende sessie 
met de staten.

FvD Appelman, J.N.J. S&B 02-11-2020: zie Moties registratienr. #2633752
21-06-2021: Bespreking heeft plaatsgevonden.

02-11-2020: Voorgesteld wordt 
om de beeldvormende sessie af 
te wachten
21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND26 9-9-2020 5. vragenhalfuurtje-VVD-
Mestbeleid

Gedeputeerde zegt toe met de 
Staten in gesprek te gaan over 
de inbreng vanuit onze 
provincie in het mestbeleid. In 
de commissie wordt nader 
bepaald wat de invulling hiervan 
wordt.

VVD Appelman, J.N.J. S&B 02-11-2020: Het mestbeleid in ontwikkeling heeft, zoals in de Staten al 
gememoreerd, een breed belang en impact op Flevoland. De provincie is niet via de 
IPO-lijn betrokken bij de vormgeving van de eerste aanzet. Wel denkt Flevoland 
direct mee met het ministerie bij het opstellen van de nieuwe nitraatrichtlijn. Ook is 
Flevoland experimenteergebied Kringlooplandbouw. De experimenten, het Actieplan 
Bodem en Water en de Boerderij van de Toekomst zouden wellicht een bijdrage 
kunnen leveren aan het mestbeleid. De minister is voornemens om de 
experimenteergebieden in te zetten bij de uitwerking van de contouren. Voorgesteld 
wordt om in de commissievergadering van 25 november te bepalen wat de invulling 
wordt van de commissiebespreking.

RND RND27 9-9-2020 10e. Vissterfte Gedeputeerde zegt toe terug te 
rapporteren over wat de 
precieze gebeurtenissen zijn 
geweest om de vissterfte te 
voorkomen, wat er van geleerd 
is en wat deskundigen aangeven 
wat aanvullende mogelijkheden 
kunnen zijn.

PvdD Rijsberman, M.A. S&B 02-11-2020: De voorbereiding is gestart, advies rapport wordt medio 2021 verwacht.
08-02-2021: Geen wijzigingen.
21-06-2021: Geen wijzigingen.
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RND RND28 23-9-2020 2. Wolven in Flevoland Wanneer het landelijke 
handelingsperspectief wolven 
incidenten bekend is, wordt 
deze ter informatie naar de 
staten gestuurd met daarbij de 
duiding vanuit het college wat 
de ruimte is voor een Flevolands 
perspectief.

FvD, SGP Hofstra, H.J. S&B 02-11-2020: Door de werkgroep natuurwetgeving is geadviseerd om het 
Interprovinciaal wolvenplan niet op dit moment te herzien. Wel is er aanleiding om 
het wolvenplan op korte termijn aan te vullen ten aanzien van incidenten zoals bij 
Heusden. Hiertoe is aan de BAC VP 17 september 2020 voorgesteld om op korte 
termijn -vooruitlopend op bovenomschreven actualisatie- een draaiboek 
‘Handelingsperspectief wolven-incidenten’, nader uit te werken. Het is nog niet 
bekend wanneer dit draaiboek beschikbaar is. Naar verwachting niet meer in 2020. 
08-02-2021: Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de eerste 
scenario’s uit het draaiboek ‘Handelingsperspectief wolven-incidenten’. Deze 
scenario’s zijn naar verwachting in maart of april 2021 uitgewerkt. Tevens wordt 
gewerkt aan twee uitvragen voor een factfinding studie over met name ecologische 
kennis over wolven en een juridische studie over de juridische status van de wolf op 
grond van de Europese Habitatrichtlijn. De resultaten van deze studies zullen naar 
verwachting meer inzicht geven in de mogelijkheden voor een Flevolands 
perspectief.  

RND RND32 23-9-2020 6. IPO Gedeputeerde geeft door aan 
IPO of de stukken (waaronder 
de BC stukken) sneller bekend 
gemaakt kunnen worden zodat 
PS deze ook kan benutten bij de 
behandeling van onderwerpen.

PVV, SGP Smelik, C.W.

RND RND33 30-9-2020 5. Maaibeleid Gedeputeerde communiceert de 
uitkomst van het onderzoek 
over het maaien van sloten met 
de staten.

GroenLinks Reus, J. de S&B 21-06-2021: Dit betreft het project: 'Aangepast Slootkantenbeheer voor 
biodiversiteit en bodem'. Provinciale Staten wordt eind dit jaar geïnformeerd over 
de voortgang van het project.

RND RND34 30-9-2020 5. Maaibeleid Gedeputeerde gaat naar 
gemeente communiceren om 
aandacht te hebben voor de 
reekalven in het maaibeleid.

GroenLink Reus, J. de Bestuur

RND RND35 30-9-2020 5. Maaibeleid Gedeputeerde communiceert 
naar gemeenten en het 
waterschap de zorgen over de 
hoogte van de rietwallen.

PVV Reus, J. de Bestuur

RND RND36 28-10-2020 7.	Vaststellen 
Programmabegroting 2021

Gedeputeerde De Reus zegt toe 
in overleg te gaan hoe volgend 
jaar het jaarprogramma FVA 
meer concreet projecten 
kunnen worden beschreven.

SGP Reus, J. de GE 5-11-2020: Deze toezegging is naar aanleiding van vragen van twee politieke 
partijen. Inmiddels heeft gedeputeerde De Reus gesproken met de SGP die de 
noodzaak van de toezegging intrekt. Nu in afwachting van gesprek van gedeputeerde 
De Reus met 50Plus. Insteek van gedeputeerde De Reus en de afdeling GE is dat de 
toezegging niet wordt geformaliseerd, op basis van diverse argumenten (edocs: 
#2695466). 8-02-2021: Nog steeds actueel. Gedeputeerde De Reus wil fysiek 
overleggen met de heer van Rooij (50Plus). Door de coronacrisis is dit nog niet 
gelukt.

RND RND40 11-11-2020 10c. Najaarsnota 2020 Gedeputeerde Smelik zegt toe 
bij Provinciale Staten terug te 
komen als de middelen bijna op 
zijn voor werk voor groene 
daken.

PvdD Smelik, C.W. S&B 08-02-2021: De regeling wordt begin maart van kracht.
21-06-2021: Begin juni vindt er een tussenevaluatie plaats. Daarbij zal worden 
besproken dat de regeling goed loopt en het de verwachting is dat de beschikbare 
middelen ergens in de zomer op zullen zijn. 

RND RND42 6-1-2021 2. Waterprogramma Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
om met gedeputeerde Smelik te 
kijken naar hoe er omgegaan 
gaat worden met de regievraag 
in het programma bodem en 
water en specifiek op het 
onderdeel bodem. Het streven 
is hierover naar de staten te 
communiceren vóór 3 maart. 

SGP Hofstra, H.J. S&B 08-02-2021: Het streven is hierover te communiceren voor 3 maart.
21-06-2021: Zie mededeling #2754406. Sinds medio november 202 is een 
projectleider gebiedsproces Bodemdaling Flevoland ingehuurd. De opdracht bestaat 
uit het regisseren van een gebiedsproces

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
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RND RND43 6-1-2021 4. Voorstel cofinanciering 
Markerwadden afronding 
Markerwadden Fase 1

Gedeputeerde Rijsberman 
stuurt het Arcadis rapport op 
gecombineerd met een stand 
van zaken betreffende de 
uitvoering er van. 

PVV, GL Rijsberman, M.A. GE

RND RND44 6-1-2021 3. Stikstof Gedeputeerde Hofstra zal in 
samenwerking met 
gedeputeerde Appelman een 
overzicht aanbieden aan PS over 
de gebeurtenissen omtrent het 
onderwerp na het aannemen 
van de motie omtrent stikstof in 
de staten.

CDA Appelman, J.N.J. S&B 08-02-2021: U heeft verzocht om een overzicht van lopende landbouwpilots en de 
besteding van € 200.000 die Provinciale Staten eind 2020 hebben vrijgemaakt voor 
pilots. Wij verstrekken u op korte termijn de gevraagde informatie.
21-06-2021: Naar aanleiding van amendement L (11 november, 2020) is de keuze 
gemaakt om twee proeftuinen op te zetten zodat de verscheidenheid van 
onderwerpen zo goed mogelijk aan bod kan komen. De middelen uit het 
amendement zijn in evenredige delen gesplitst en worden gebruikt voor de proeftuin 
elektrisch beregenen (reeds gestart) en de proeftuin stikstof (in ontwikkeling). De 
nadruk bij deze proeftuinen ligt op het monitoren en meten van relevante 
parameters bij innovaties die reeds worden gebruikt in de agrarische sector. Later in 
2021 zullen middelen beschikbaar komen voor fysieke investeringen in de vorm van 
het nationale economisch herstelfonds (COVID herstelfonds) en de provinciale POP3+ 
openstelling. Binnen enkele weken zal een mededeling hierover naar PS worden 
gestuurd.

RND RND45 13-1-2021 2. concept 
bossenstrategie

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
een overzicht van de 
initiatieven betreffende de 
Agroforestry op te nemen in de 
uitvoeringsagenda

PvdA Hofstra, H.J. S&B 08-02-2021: Deze toezegging wordt meegenomen bij het opstellen van het 
programma Flevoland Natuurinclusief, dit zal in de loop van dit jaar gestalte krijgen.
21-06-2021: Het programma Flevoland natuurinclusief wordt momenteel opgesteld. 
Bij de nadere uitwerking van het onderdeel agroforestry zal een overzicht van 
initiatieven betrokken worden.

RND RND46 13-1-2021 2. concept 
bossenstrategie

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
in overleg te gaan met de heer 
de Reus om op korte termijn 
duidelijkheid te verschaffen 
wanneer de ruimtekaart wordt 
toegezonden naar PS

VVD Hofstra, H.J. S&B 08-02-2021: Gedeputeerden Hofstra en De Reus hebben kort contact gehad over de 
ruimtekaart, maar op dit moment is nog geen datum te geven waarop de kaart 
beschikbaar is. Zodra deze datum er wel is, wordt daarover gecommuniceerd.
21-06-2021: Staat op agendacommissie 23 juni 2021.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoern van deze lijst 
over te gaan.

RND RND48 27-1-2021 10a. Middelen 
beschikbaar stellen voor 
regionale cofinanciering 
afronding eerste fase 
MarkerWadden

Gedeputeerde Rijsberman 
zegt toe dat over de nieuwe 
plannen voor de 
MarkerWadden (fase 2) een 
presentatie zal plaatsvinden in 
een beeldvormende ronde in 
de commissie RND in het 
derde kwartaal 2021, zo 
mogelijk eerder na het polsen 
van Natuurmonumenten en 
gemeente Lelystad.

PVV Hofstra, H.J. GE 12-02-2021: Toezegging wordt uitwerkt en komt in het najaar 2021 aan de orde.

RND RND49 27-1-2021 10a. Middelen 
beschikbaar stellen voor 
regionale cofinanciering 
afronding eerste fase 
MarkerWadden

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat er informatie volgt aan 
PS over de Natuurthermometer, 
van de portefeuille van de heer 
Hofstra, rond de zomer van 
2021 

50plus Hofstra, H.J. GE 12-02-2021: Toezegging wordt uitwerkt en komt in het najaar 2021 aan de orde.

RND RND50 3-2-2021 3. Actieplan biodiversiteit Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
dat het college komt met een 
richtinggevend advies bij het 
voorstel actieplan 
Biodiversiteit.

SGP Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: Uitgevoerd in Statenvoorstel #2751919. Deze is aangenomen. 21-06-2021: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
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RND RND51 3-2-2021 3. Actieplan biodiversiteit Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
het gesprek tussen de agrariërs 
en imkers te faciliteren. 

SGP Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: Partijen zijn via actieplan aan elkaar gekoppeld. 21-06-2021: Voorgesteld 
wordt n  tot afvoeren van aan 
lijst over te gaan.

RND RND52 3-2-2021 3. Actieplan biodiversiteit Gedeputeerde zegt toe bij de 
oordeelsvormende behandeling 
de gedeputeerde van landbouw 
bij de commissie uit te nodigen.

PvdA Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: De heer Appelman was aanwezig. 21-06-2021: Voorgesteld 
wordt eh tot afvoeren van 
appelman lijst over te gaan.

RND RND53 10-2-2021 5. Aanpak stikstof in 
Flevoland, Kaders2021 en 
verder.

Gedeputeerde zegt toe dat het 
college voor de zomer een kaart 
toezend en het gesprek voert 
over de ruimtelijke inbedding. 

VVD Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: Veroek tot agendering (via Jan de Reus) voor een visuele 
weergave aan PS is in behandeling.

21-06-2021: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van is 
lijst over le gaan.

RND RND54 10-2-2021 6. IPO Gedeputeerde zegt toe navraag 
te doen over het openbaar 
maken van de B+E69C stikstof 
en hierover een schriftelijke 
terugkoppeling aan de staten te 
geven. 

SGP Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: De BC verslagen zijn in een besloten omgeving beschikbaar gesteld aan 
PS halverwege februari. Halverwege maart zijn de laatste verslagen gedeeld.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND55 10-2-2021 6. IPO Gedeputeerde zegt toe navraag 
te doen over de agering van 
Flevoland tegen het structureel 
meenemen van het budget 
stikstof en komt hier schriftelijk 
op terug bij de staten.

SGP Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: Zie mededeling #2759076. Beantwoording over IPO begroting in relatie 
tot de middelen voor stikstof.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND56 17-2-2021 6. Interpellatiedebat Gedeputeerde Smelik zegt toe 
dat het toezichtsplan voor de 
Oostvaardersplassen van de 
Omgevingsdienst Flevoland en 
Gooi- en Vechtstreek (OFGV) ter 
beschikking wordt gesteld. 

PvdD, PVV Smelik, C.W. S&B 21-06-2021: Het toezichtsplan is van de OFGV ontvangen en zal, voorzien van een 
mededeling van Gedeputeerde Smelik, aan u worden toegezonden.  

RND RND57 17-2-2021 6. Interpellatiedebat Gedeputeerde Smelik zegt toe 
na te gaan wanneer de OFGV PS 
kan informeren over de wijze 
van toezicht in de 
Oostvaardersplassen. Er staat 
een werkbezoek aan de OFGV 
gepland en daar kan dit 
onderwerp van groene BOA’s 
aan de orde komen

PvdD, PVV Smelik, C.W. S&B 21-06-2021: De OFGV is verzocht om samen met de griffie een werkbezoek te 
organiseren. 

RND RND58 17-2-2021 6. Interpellatiedebat Gedeputeerde Smelik zegt toe 
de reactie op de uitslag van het 
handhavingsverzoek beschikbaar 
wordt gesteld aan PS.

PvdD, PVV Smelik, C.W. S&B 21-06-2021: U bent voorafgaand aan de PS-vergadering van 28 april 2021 
geïnformeerd over de reactie op de uitslag van het handhavingsverzoek 
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RND RND59 3-3-2021 9. vaststellen Ontwerp 
programma landschap van 
de toekomst

Gedeputeerde komt met een 
gedetailleerdere uitwerking van 
de + en de ++ scenario's 
betreffende de financiën in een 
mededeling voor de behandeling 
van het statenvoorstel in PS.

GroenLinks Reus, J. de S&B 21-06-2021: Zie mededeling #2760622. Gedetailleerde uitwerking van de financiële 
scenario's voor de uitvoering van het Programma Landschap van de Toekomst.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND60 14-4-2021 2. OFGV Gedeputeerde Smelik zegt toe 
een analyse te delen met de 
staten van de omgevingsdienst 
over de resultaten van het 
rapport van aartsen in 
verhouding tot de OFGV

PvdD Smelik, C.W. S&B 21-06-2021: het AB van de OFGV bereidt een reactie op het rapport Van Aartsen voor 
waarin zij de aanbevelingen toespitsen op de OFGV. Deze analyse zal in het AB van 
16 juni 2021 worden besproken en daarna met PS worden gedeeld. 

RND RND61 28-4-2021 6. Interpellatiedebat Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe op een ander moment te 
willen spreken of het afschieten 
van heckrunderen of 
konikpaarden voldoende basis 
vindt in artikel 3.18 wet 
natuurbeheer of onrechtmatig is 
zoals de PvdD stelt. 

PvdD Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Zie mededeling #2791875. Toelichting juridische basis voor het doden 
van heckrunderen en konikpaarden.

RND & EMS RND 62 19-5-2021 3. Perspectiefnota Gedeputeerde zegt toe bij de 
evaluatie van de regeling Zon op 
Dak te betrekken of het zinvol is 
om bij een vervolg het stedelijk 
gebied te betrekken

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: De regeling zal in de 2e helft van 2021 geëvalueerd worden.

RND & EMS RND 63 19-5-2021 3. Perspectiefnota

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe dat indien 150.00 per jaar 
niet voldoende is voor pilots 
voor duurzaam produceren en 
toepassen van waterstof maar 
er wel kansrijke voorstellen zijn 
dat GS dan terugkomt met een 
voorstel aan de Staten voor 
extra budget

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: Voornemens 2021 Waterstofverkenning, 2022 Beleidsontwikkeling, 2023 
Pilot waterstof

RND RND 64 19-5-2021 5. startnotitie 
kaderdocument 
datacenterstrategie

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe om voor de bespreking in PS 
met alternatieve scenario's te 
komen voor het versnellen van 
het tijdspad.

JA21 Appelman, J.N.J. 21-06-2021: Op donderdag 3 juni jl. is een spoedmededeling met registratienummer 
#2798272 richting Provinciale Staten uitgegaan waarin de gevraagde scenario’s 
worden beschreven. 

RND RND 65 19-5-2021 5. startnotitie 
kaderdocument 
datacenterstrategie

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe om in de onderzoeksvragen 
de thema's waterkwaliteit, 
participatie maatschappelijke 
return, opslag duurzame energie 
mee te nemen.

SP, D66, VVD, PvdA, PVV Appelman, J.N.J. 21-06-2021: Op donderdag 3 juni jl. is een spoedmededeling met registratienummer 
#2798272 richting Provinciale Staten uitgegaan waarin de verbreding van de 
onderzoeken nader is toegelicht.

RND RND 66 26-5-2021 9b. Perspectiefnota 2022-
2025

Gedeputeerde Jan de Reus zegt 
toe dat in de uitwerking van de 
100.000+ woningen onderzoek 
naar woningen op water wordt 
meegenomen en dat hij er op 
redelijke termijn bij de staten 
terugkomt.

D66 Reus, J. de
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RND RND 67 2-6-2021 6. MRA: 
verstedelijkingsconcept 
Versie 2

De gedeputeerde de Reus zegt 
toe om voor de bespreking van 
16 juni een mededeling naar de 
staten te doen met daarin de 
beantwoording van de vraag van 
de heer Vrouwenvelder over de 
opslag en vasthouden van CO2 
en het daarbij behorende CO2 
netwerk.  

GroenLinks Reus, J. de

RND RND68 16-6-2021 5. verstedelijkingsconcept 
versie 2

Gedeputeerde zegt toe de 
staten te informeren over de 
communicastrategie in ieder 
geval voor versie 3 van het 
verstedelijkingsconcept.

PvdA Reus, J. de

RND RND69 23-6-2021 6. Kaartbeelden 
ruimteclaims

Gedeputeerde zegt toe te 
onderzoeken of de kaarten 
gedeeld kunnen worden met PS. 

SGP Reus, J. de

RND RND70 23-6-2021 6. Kaartbeelden 
ruimteclaims

Gedeputeerde zegt toe dat 
indien iets ter bespreking staat 
waarbij er een beslag wordt 
gelegd op de ruimte, de 
kaartbeelden er bij betrokken 
worden.

VVD Reus, J. de

RND RND71 30-6-2021 9b. Regionale Energie 
Strategie 1.0 Flevoland

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe met een mededeling te 
komen met een overzicht van 
maatregelen die mogelijk zijn 
om windmolens 
vogelvriendelijk te maken.

PvdD Fackeldey, J.A. S&B

Integrale ad hoc commissie (2019)
RND I45b 20-11-2019 6a. Klimaatakkoord Gedeputeerde Fackeldey 

informeert samen met ander 
gedeputeerden de Staten 
komende tijd over agrobosbouw 
en agronatuur (met name over 
de samenhang tussen natuur en 
landbouw).

D66 Fackeldey, J.A. S&B 24-02-2020: Is ambtelijk in voorbereiding
20-04-2020:  Hierbij de stand van zaken met betrekking tot agrobosbouw en 
agronatuur (met name over de samenhang tussen natuur en landbouw). Op het 
gebied van agronatuur (voedselbossen) zijn er verschillende Flevolandse initiatieven 
opgestart waaronder het voedselbos op het Floriade terrein, Plantage Nieuwland, het 
voedselbos in Almere als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur en de twee 
voedselbossen op het landgoed Roggebotstaete. 
Met betrekking tot agrobosbouw wordt er momenteel geïnventariseerd welke 
potentiele agroforestry proeftuinen zouden kunnen worden gestart als onderdeel van 
LMS. Horizon is hierbij betrokken om ondersteuning te verlenen. Verschillende 
Flevolandse ondernemers hebben aangegeven interesse te hebben om agrobosbouw 
initiatieven te bespreken. Het voornemen was om in maart 2020 een eerste 
bijeenkomst met ondernemers te organiseren om te kijken hoe we elkaar verder 
kunnen helpen. Helaas is dit vanwege het coronavirus uitgesteld, er wordt gekeken 
hoe dit zo spoedig mogelijk kan worden hervat. 
02-06-2020: Geen wijzigingen.
21-09-2020: De startbijeenkomst agroforestry zal 18 september plaatsvinden. 12 
Flevolandse ondernemers hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn.
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RND & EMS B147 23-5-2018 Integrale commissie, 
perspectiefnota

PS worden in een vroegtijdig 
stadium betrokken bij de 
invulling van de IBP 
programmalijnen en 
programma’s.

Fackeldey, J.A. Bestuur 05-06-2018: In het IBP is het overkoepelende proces tussen de partners van het IBP 
(Rijk en koepels) beschreven. Momenteel wordt een doorvertaling gemaakt naar een 
werkbaar proces dat binnen de provincie Flevoland gevolgd kan worden. Het in een 
vroege fase betrekken van PS wordt hierin meegenomen. 
12-11-2018: Op 1-11-2018 is een mededeling aan PS verstuurd over de voortgang van 
het IBP  2322783 (LIS Duurzaamheid 16 januari 2019). 
De inhoudelijke sporen van het IBP zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat besluitvorming 
door provinciale staten aan de orde is. 
28-01-2019: Geen wijzigingen.
06-05-2019: Geen wijzigingen.
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Geen wijzigingen.
08-06-2020: Geen wijzigingen. De stand van zaken wordt door de provincie 
onderzocht. 

RND E40 3-2-2016 Begrotingswijziging en 
uitvoering Floriade Werkt!

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe de ervaringen met de te 
houden Innovatiewedstrijden 
terug te koppelen naar de 
commissie.

Appelman, J.N. GE 25-08-2016: De voorbereidingen van de Challenge zijn in volle gang. Met 
verschillende partners en partijen binnen het thema ‘Voeding en Gezondheid’ wordt 
gewerkt aan het vormen van dé maatschappelijke vraag. In oktober 2016 vindt het 
launch-event plaats waar de innovatiewedstrijd wordt gelanceerd. De stand van 
zaken rondom de Challenge wordt beschreven in de voortgangsrapportage 
Uitvoeringsprogramma Floriade die medio september/oktober 2016 naar Provinciale 
Staten zal worden verzonden.
13-12-2016: De Challenge gaat januari 2017 van start en via de website zal de 
voortgang te volgen zijn.
22-05-2017: Op 1 juni 2017 zijn de prijswinnaars van de eerste challenge 
bekendgemaakt.
06-11-2017: In de eerstvolgende voortgangsrapportage zullen de vervolgstappen 
beschreven worden. 
1-2-2019: Dit jaar start de tweede challenge.20-11-2019: De tweede challenge is 
afgerond en wordt momenteel geëvalueerd. De bevindingen worden via de vorlgende 
voortgangsrapportage aan de commissie teruggekoppeld. 22-10-2020: In 2019 vond 
de tweede challenge plaats, gericht op koken met plantaardige eiwitten in de 
Flevolandse horeca. De bevindingen zijn via de voortgangsrapportage 
teruggekoppeld. Op dit moment wordt de derde challenge voorbereid, die begin 
2021 zal plaatsvinden en waarbij de aandacht verschuift naar regionale producten in 
supermarkten. 11-02-2021: is actueel, zei het dat de derde challenge vanwege 
coronabeperkingen is uitgesteld van 1e naar 2e helft 2021.
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