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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.
07-06-2021: Geen verdere opdate nodig doeltmatigheid. 29-10-2021: Flevoland heeft 
via de IPO-lijn aangedrongen op gebiedsgerichte invulling van het nitraatbeleid.
29-10-2021: Wil de commissie hier nog over in gesprek dan moet ze hiervoor een 
voorstel doen.
07-02-2022: In april 2021 heeft er voor het laatst actieve correspondentie met LNV 
plaatsgevonden over de ontwikkeling van het nieuwe mestbeleid. Als onderdeel van 
deze ontwikkeling heeft de provincie ervoor gezorgd dat verschillende 
vertegenwoordigers vanuit de Flevolandse agrarische sector waren aangesloten bij 
gesprekken met LNV. De provincie heeft geen verdere terugkoppeling ontvangen 
met betrekking tot de ontwikkeling van het mestbeleid vanuit LNV ondanks 
herhaaldelijke vraag om de stand van zaken binnen LNV. LNV geeft aan dat het 
nieuwe mestbeleid verder wordt ontwikkeld door de nieuwe minister van landbouw. 
Vanwege de impact op de Flevolandse landbouw zullen wij dit onderwerp blijven 
volgen.

07-02-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
06-04-2022:  commissie wil de 
toezegging nog niet afvoeren.

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.
18-10-2021: Over de vissterfte in 2021 zijn schriftelijk vragen beantwoord (#2853171).
07-02-2022: eind 2021 heeft een evaluatie gesprek plaatsgevonden met 
Staatsbosbeheer, beroepsvisser, Sportvisserij Nederland, ATKB en provincie 
Flevoland. In maart 2022 wordt u hierover in een korte notitie geïnformeerd.

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. 
18-10-2021: Zie mededeling #2852013. Provinciale Staten is hiermee geïnformeerd 
over de laatste stand van zaken. Zij ullen opnieuw geïnformeerd worden zodra het 
nieuwe wolvenplan en de handelingsprotocollen medio volgend jaar.
07-02-2022: https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2852013-v7-Voortgang-wolvendossier.PDF LIS 10 november 2022. 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het wolvenplan en de 
handelingsprotocollen. 

PVV, SGP Smelik, C.W. Bestuur 15-2-2022: Het komende half jaar worden agendaonderwerpen uit de BAC's 
geïnventariseerd en toegelicht tijdens de Commissievergaderingen 
(oordeelsvorming). Na evaluatie daarvan kan deze toezegging worden afgevoerd. 9-9-
2022: Naast het vaste agendaonderwerp tijdens de commissievergaderingen worden 
de IPO vergaderstukken (agenda’s en verslagen) tegenwoordig ook op de website van 
het IPO gepubliceerd (IPO Vergaderstukken).

9-9-2022: Voorstel is om deze van de lijst af te voeren

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.
18-10-2021: Geen wijzigingen.
07-02-2022: Het project Aangepast Slootkantenbeheer voor biodiversiteit en bodem - 
vanuit Actieplan Biodiversiteit, POP3 Waterprogramma en Landbouw Meerdere 
Smaken, Actieplan Bodem en Water - is aan het eind van het 2e projectjaar. Er komt 
een tussentijdse rapportage met de bevindingen tot nu toe in het project.  Hierover 
wordt u in de 2e kwartaal geïnformeerd inclusief een doorkijk voor het vervolg. 

Het project draagt bij aan biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit en ontwikkeling 
kringlooplandbouw. Door een ander maaibeheer van agrarische slootkanten 
vergroten wij de biodiversiteit van slootkanten vergroten, door het maaisel af te 
voeren en in te zetten als bron voor organisch stof verbeteren wij de water- en 
bodemkwaliteit. Het project koppelt verschillende beleidsthema’s integraal aan 
elkaar.
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GroenLink Reus, J. de Bestuur 12-09-2022: Gedeputeerde heeft in gesprek met de wethouder aandacht gevraagd 
voor situatie met reekalven in relatie tot maaibeleid.

12-09-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze 
toezegging van de lijst over te 
gaan.

PVV Reus, J. de Bestuur 12-09-2022: Gedeputeerde heeft zorgen gecommuniceerd aan de wethouder over de 
hoogte van de rietwallen. 

12-09-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze 
toezegging van de lijst over te 
gaan.

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. 
18-10-2021: De regeling is intussen uitgeput (augustus). In november wordt een 
eindevaluatie aangeboden aan PS.
07-02-2022: de eindevaluatie is in november behandeld in PS zie #2851436. 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-
2851436-v6-Mededeling-PS-subsidieregeling-Groene-daken-en-gevels-2021.PDF LIS 
10 november 2021

07-02-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
06-04-2022:  commissie wil de 
toezegging nog niet afvoeren.

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.
18-10-2021: De proeftuin elektr+H12isch beregenen vordert gestaag. De beoogde 
proeftuin stikstof is nog niet gestart, dit komt mede vanwege vooralsnog 
onvoldoende aansluiten van gevonden initiateven aan de criteria voor een 
proeftuin. De verkenning wordt voortgezet, mogelijk is het benodigd om de 
middelen over te hevelen naar volgend jaar. 
07-02-2022: De proeftuin elektrisch beregenen is uitgevoerd, momenteel wordt 
beoordeeld of op basis van de resultaten de proeftuin wordt opgevolgd. Wij stellen 
voor om de motie af te voeren. 

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.
18-10-2021: Ten tijde van de beeldvormende ronde aangaande het programma 
Flevoland natuurinclusief d.d. 22-9-2021 heeft de portefeuillehouder nogmaals het 
betreffende overzicht toegezegd (RND74). Daarom is besloten het overzicht versneld 
op te laten stellen. Het zal op korte termijn aan Uw Staten toegestuurd worden.
07-02-2022: Er was misverstand opgetreden dat deze toezegging meegenomen en 
gekoppeld zou worden met de volgende keer dat het programma Flevoland, 
natuurinclusief in mei in Provinciale Staten besproken zou worden. Dit is on terecht 
Er wordt een mededeling opgesteld met initiatieven die bekend zijn bij de provincie.

PVV Hofstra, H.J. GE 12-02-2021: Toezegging wordt uitwerkt en komt in het najaar 2021 aan de orde. 09-
07-2021: in progress en staat op de langetermijnplanning. 14-10-2021: In een 
beeldvormende vergadering van de Commissie RND van 24 november 2021 verzorgt 
Natuurmonumenten een presentatie over de doorontwikkeling Marker 
Wadden/Marker Wadden 2e fase. 20-9-2022: In de beeldvormende vergadering van 
de Commissie RND van 24 november 2021 heeft Natuurmonumenten een presentatie 
over de doorontwikkeling Marker Wadden/Marker Wadden 2e fase verzorgd.

Voorstel is om deze van de lijst 
af te voeren

50plus Hofstra, H.J. GE 12-02-2021: Toezegging wordt uitwerkt en komt in het najaar 2021 aan de orde. 09-
07-2021: in progress en staat op de langetermijnplanning. 14-10-2021: In de 
beeldvormende vergadering van de Commissie RND van 17 november 2021 wordt de 
derde uitlezing van de Natuurthermometer gepresenteerd waar de stand van zaken 
van het toekomstbestendig ecologisch systeem onderdeel van is. 20-9-2022: In de 
beeldvormende vergadering van de Commissie RND van 24 november 2021 is de derde 
uitlezing van de Natuurthermometer gepresenteerd waar de stand van zaken van het 
toekomstbestendig ecologisch systeem onderdeel van was.

Voorstel is om deze van de lijst 
af te voeren
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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.  
18-10-2021: Voorafgaand aan het werkbezoek aan de OFGV zal deze informatie aan u 
worden toegestuurd. 
07-02-2022: Het toezichtsplan is onder geheimhouding aan u ter beschikking 
gesteld, toezegging is hiermee afgedaan.

07-02-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
06-04-2022:  commissie wil de 
toezegging nog niet afvoeren.

PvdD, PVV Smelik, C.W. S&B 21-06-2021: De OFGV is verzocht om samen met de griffie een werkbezoek te 
organiseren. 
18-10-2021: De OFGV organiseert samen met de griffie een werkbezoek, deze is 
voorzien voor december 2021.
07-02-2022: Op 1 december 2021 is voor u een werkbezoek georganiseerd, deze is 
door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. Toezegging is hiermee afgedaan. 

07-02-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
06-04-2022:  commissie wil de 
toezegging nog niet afvoeren.

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: De regeling zal in de 2e helft van 2021 geëvalueerd worden.
18-10-2021: Geen wijzigingen.
07-02-2022: We gaan deze evaluatie dit jaar doen we zijn bezig met het onderzoeken 
van de mogelijke ontwikkeling van een stimuleringsregeling voor zon op dak en 
daarbij zullen we deze toezegging meenemen. 

18-10-2021: Toezegging laten 
staan tot nadere uitwerking. 

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: Voornemens 2021 Waterstofverkenning, 2022 Beleidsontwikkeling, 2023 
Pilot waterstof.
18-10-2021: Opdrachtformulering onderzoekspartners QuickScan Waterstof is 
opgestart.
07-02-2022: Een aantal kansrijke Flevolandse H2-projecten voor toepassing en 
productie van waterstof zijn geïdentificeerd. Verdere uitvoering aan samenwerking 
met bedrijven en partners wordt onder het (nieuwe) programma Energie in Balans 
vormgegeven, gericht op de matching met energietransitie subsidies vanuit Den 
Haag en Brussel. Parallel loopt de verkenning om de rol en positie van de Provincie 
binnen het thema Waterstof verder te kunnen duiden, gericht op het nationale 
speelveld van waterstof-initiatieven en de H2-infrastructurele ontwikkelingen op 
middellange termijn.

SP, D66, VVD, PvdA, PVV Appelman, J.N.J. S&B 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.
18-10-2021: Geen wijzigingen. Aanbestedingstraject voor onderzoeken loopt nog.
07-02-2022: op 19 januari 2022 zijn de staten geïnformeerd over de stand van zaken 
m.b.t de onderzoeken die zijn uitgezet. De staten zullen in de komende periode elke 
maand worden meegenomen in vorderingen. Waterkwaliteit, maatschappelijke 
participatie en duurzame energie zijn in de onderzoeken meegenomen.

D66 Reus, J. de GE Wij laten de komende maanden een inventarisatie uitvoeren, samen met de 
gemeenten en komen in Q2 van 2022 met de uitkomsten. 20-9-2022: Het onderzoek 
naar woningen op water is opgestart, maar binnen het kleine team wonen wordt 
momenteel prioriteit gegeven aan de voorbereiding van de Woondeal. De resultaten 
van het onderzoek worden naar verwachting begin 2023 aan PS aangeboden.

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: Een mededeling is in voorbereiding
07-02-2022: Zie mededeling #2916349 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-
2916349-v2-Mededeling-gesneuvelde-zeearend.PDF

PVV Hofstra, H.J. S&B

JA21 Appelman, J.N.J. S&B 18-10-2021: De analyse is ambtelijk uitgezet. Uitkomsten worden in november 
gecombineerd met beantwoording van de motie RND15b in een mededeling aan PS 
gepresenteerd.
07-02-2022: In deze toezegging is voorzien. Op 23 november 2021 is PS middels een 
mededeling (#2854712) geïnformeerd over de voortgang van het project 
Tulip/Datacenter Zeewolde. Hiermee is tevens antwoord gegeven op de 
burgervrager die zijn gesteld tijdens de RND commissie van 22 september 2021.
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-
2854712-v13-mededeling-datacenter-Zeewolde.pdf LIS 8 december 2022

PVV Rijsberman, M.A. GE

PVV Hofstra, H.J. S&B 07-02-2022: Dit is een doorlopende actie, als dit zich voordoet wordt er 
gecommuniceerd.

07-02-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
06-04-2022: commissie wil de 
toezegging nog niet afvoeren.
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PVV, D66 Hofstra, H.J. S&B 07-02-2022: Dit is een doorlopende actie in het kader van de monitoring van het 
waterprogramma.

07-02-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
06-04-2022: commissie wil de 
toezegging nog niet afvoeren.

SGP, JA21 Hofstra, H.J. CZ 13-7-2022 Half juli heeft BZK een contourennota geschets (zie onderstaande link). 
BZK zal nog in afstemming met de VNG en het IPO bezien hoe in de verdere 
vormgeving raads- en statenleden kunnen worden betrokken. 
Dit krijgt dus een vervolg na het zomerreces.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/11/kamerbrief-
contourennota-financieringssystematiek-medeoverheden

JA21, PvdD Smelik, C.W. S&B 07-02-2022: De technische briefing was gepland op 19 januari. Echter, omdat het van 
belang is dat gebruik gemaakt kan worden van de laatste en meest betrouwbare en 
complete gegevens is besloten de presentatie uit te stellen totdat aan deze criteria 
voldaan kan worden. Hierover is een mededeling gedaan aan de Staten (#2907807). 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-
2907807-v3-Mededeling-PS-Stand-van-zaken-vergunningen-Datacentrum-
Zeewolde.PDF

JA21,PvdD Smelik, C.W. S&B 07-02-2022: Er is overleg geweest met het Rijk. Aangedrongen is nader onderzoek te 
doen naar de gezondheidseffecten. Het Rijk heeft toegezegd dit onderzoek te laten 
uitvoeren en de resultaten tijdens de technische briefing te presenteren. Het 
ministerie heeft aangegeven extra tijd nodig te hebben om dit onderzoek zorgvuldig 
uit te laten voeren. Hierdoor is de technische briefing uitgesteld. Aangedrongen is 
deze alsnog zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Een nieuwe datum wordt 
gepland.

JA21, PvdD Smelik, C.W. S&B 07-02-2022: Het onderzoek naar een (mogelijke) actieve rol is gestart. Er wordt, in 
nauw overleg met de betrokken provincies, onderzocht in hoeverre het mogelijk en 
wenselijk is een vaste of mobiele ontgassingsinstallatie te realiseren in Flevoland. 
Flevokust Haven is hierbij een mogelijk optie. Bij het onderzoek worden de 
provincies betrokken langs de vaarroute Eemshaven – Amsterdam (GR, FR, FL en 
NH). Er worden bestuurlijke overleggen gepland met de betrokken partijen.

SGP Hofstra, H.J. CZ 13-07-2022. Aan de toezegging is vormgegeven gegeven in de beeldvormende sessie 
van de perspectiefnota. De toelichting op de IBP middelen is expliciet opgenomen in 
de perspectiefnota 2023-2026. Toezegging is daarmee afgedaan.

13-7-2022 Portefeuillehouder 
adviseert tot afvoering van deze 
lijst over te gaan.

PVV Hofstra, H.J. S&B

PVV Smelik, C.W. S&B We bereiden een evaluatie-voorstel voor. Dit is eind maart gereed. 

50plus Hofstra, H.J. CZ 13-7-2022 Wordt na het zomerreces samen met de griffie opgepakt.
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JA21, 50PLUS, PVV Appelman, J.N.J. S&B 07-02-2022: Zie toezegging RND30: De ambtelijke organisatie werkt momenteel hard 
aan het opstellen van het feitenrelaas. Het streven is deze in februari/maart 2022 af 
te ronden en naar de staten te sturen.

JA21, 50PLUS, PVV Appelman, J.N.J. S&B 07-02-2022: PS heeft op 16 december 2021 een samenvatting van de Anterieure 
Overeenkomst ontvangen middels een mededeling waarin ook wordt uitgelegd 
welke bovenwettelijke afspraken met Polder Networks zijn gemaakt.  Tevens ligt de 
Anterieure Overeenkomst t/m eind januari 2022 vertrouwelijk ter inzage voor 
statenleden in de kluis bij de Griffier.

JA21 Hofstra, H.J. S&B 07-02-2022: De stikstofbank kan gevuld worden als het AERIUS instrument daarvoor 
geschikt is. Vooralsnog is niet de verwachtigng dat dit (conform Rijksplanning) voor 
half maart gaat plaatsvinden. Hierna wordt PS geïnformeerd.

GroenLinks Hofstra, H.J. S&B 07-02-2022: Een mededeling is hiervoor in voorbereiding. 

JA21 Hofstra, H.J. S&B 07-02-2022: Dit staat gepland voor juni 2024.

50PLUS Appelman, J.N.J. S&B
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GroenLinks Appelman, J.N.J. S&B

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

PVV Smelik, C.W. S&B

50PLUS Appelman, J.N.J. GE 20-9-2022: Actueel. GS heeft op 13 september 2022 ingestemd een bedrag van ruim € 
2,0 mln. vanuit het covid-noodfonds ter beschikking te stellen. Voorstel wordt nu via 
de BOB-procedure ter besluitvorming aan PS voorgelegd. BOB- procedure start met 
een beeldvormende sessie op 12 oktober 2022.

JA21 Reus, J. de GE 20-9-2022: Dit is een continue proces dat bestuurlijke sensitiviteit vraagt. 
Toezegging svp handhaven.

SGP Fackeldey, J.A. S&B

SGP, PvdA, JA21 Hofstra, H.J. CZ

JA21, SGP, GL Hofstra, H.J. S&B

PvdA Fackeldey, J.A. S&B
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PVV Fackeldey, J.A. S&B

PVV Rijsberman, M.A. S&B

PvdD Hofstra, H.J. S&B

VVD Hofstra, H.J. S&B

Appelman, J.N.J. GE

CDA, CU Rijsberman, M.A. S&B

VVD Fackeldey, J.A. S&B

PvdD Smelik, C.W. S&B

PvdA Fackeldey, J.A. S&B

VVD Hofstra, H.J. S&B

PvdD Reus, J. de

Ja21 Smelik, C.W. Bestuur 9-9-2022: De ingediende technische vragen die als Statenvragen zijn ingediend door 
de fractie JA21 zijn beantwoord voorafgaand aan de PS-bespreking (eDocs 2980477). 

9-9-2022: Voorgesteld wordt om 
deze toezegging af te voeren.

SGP, PVV Hofstra, H.J. S&B
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Hofstra, H.J. GE 20-9-2022: Het betreffende geheime stuk heeft GS aan PS verzonden ter 
voorbereiding op het interpellatiedebat van 7 september 2022. In diezelfde 
vergadering heeft PS geheimhouding op dit stuk bekrachtigd.

Voorstel is om deze van de lijst 
af te voeren

Smelik, C.W. GE 20-9-2022: Genoemd feitenrelaas heeft GS aan PS verzonden ter voorbereiding op 
het interpellatiedebat van 7 september 2022.

Voorstel is om deze van de lijst 
af te voeren

Fackeldey, J.A. S&B

CDA Fackeldey, J.A. & Reus, J.de

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.
07-02-2022: Wij hebben namens de provincie Flevoland de intentie aan te sluiten bij 
de Publiek Private Samenwerking (PPS) Agroforestry, dit project is gestart door de 
Boerderij van de Toekomst. Vrijdag 28 januari vindt er een bijeenkomst plaats 
waarin de opzet van de PPS zal worden besproken, vooralsnog hebben 22 
ondernemers zich aangemeld voor deze bijeenkomst. De omvang van de bijdrage 
van de provincie Flevoland aan de PPS Agroforestry is afhankelijk van de omvang en 
potentie vanuit de Flevolandse agrarische sector op het gebied van agroforestry. De 
planning is om in april van start te gaan met de uitvoering van de PPS.

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. 
21-09-2022: Het IBP proces is als zodanig afgesloten, de relevante programmalijnen 
lopen inhoudelijk door. Deze komen ook terug in het proces rijk-regio. 

21-09-22: Voorgesteld wordt om 
tot afvoeren van deze 
toezegging van de lijst over te 
gaan.
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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. 09-07-
2021: is actueel, zei het dat de derde challenge vanwege coronabeperkingen is 
uitgesteld van 1e naar 2e helft 2021. 18-10-2021: is actueel, zei het dat de derde 
challenge vanwege coronabeperkingen is uitgesteld van 1e helft 2021 naar 1e helft 
2022. 20-9-2022: deze toezegging is uitgevoerd door de ervaringen met de eerste 
twee Floriade Challenges op te nemen in de voortgangsrapportages Floriade/Flevo 
Campus. Een derde challenge over meer lokale producten in supermarkten kon 
tijdens de coronapandemie niet doorgaan, maar wordt momenteel uitgevoerd door 
Flevo Campus. Ook daarover zal in de volgende voortgangsrapportage worden 
bericht.
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