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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. 09-07-2021: In juni heeft het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen om de komende maanden samen met Lelystad en de provincie 
Flevoland te verkennen of er een voedingsbodem is voor samenwerking in Lelystad & Omgeving en welke scenario’s daarbij bespreekbaar zijn. De 
ervaringen van deze pilot worden naar verwachting betrokken bij de kabinetsformatie. 
18-10-2021: Geen nieuws te melden. 20-9-2022: Het huidige kabinet legt veel nadruk op het belang om het bouwtempo te versnellen en daarbij aandacht te 
besteden aan alle aandachtsgroepen. Op 1 juni 2022 hebben wij na overleg met alle Flevolandse gemeenten aan de minister voor VRO een brief gestuurd 
waarin we aangeven dat in Flevoland tot en met 2030 bijna 40.000 woningen kunnen worden gebouwd. Maar we vermelden daarbij ook consequent dat we 
niet alleen woningen bouwen, maar aandacht moeten hebben voor het bouwen aan vitale samenlevingen. Dat is ook onze insteek in de uitwerking van een 
Woondeal (eind 2022) en de Strategische Agenda Rijk/Regio (eerste helft 2023). Maar we moeten er ook zelf mee aan de slag, onder meer door veel overleg 
te voeren met onze partners en aandacht te besteden aan een bredere monitor waarin aandacht is voor de integrale kwaliteit van Flevoland. Ambtelijk 
wordt dit aangestuurd door opgavegericht te werken aan stedelijke ontwikkeling. 20-01-2023: deze motie is continu de basis voor onze werkzaamheden.
.

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.
21-06-2021: Geen wijzigingen.
(zie vervolg-cel)

RND RND4
vervolg

2619500 27-5-2020 Flevolandse Potentie (vervolg) GroenLinks, 
ChristenUnie

Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: tevens kernteam geantwoord op RND19
De verzoeken uit de motie zijn neergelegd in de RES Flevoland om gezamenlijk naar de mogelijkheden te kijken voor uitvoering van de motie. Deze motie 
sluit qua strekking aan op het RES-proces. In de RES 1.0 is een energiebesparingsaanpak voor bedrijven en instellingen opgenomen. Centraal in deze 
aanpak staat dat organisaties zich houden aan de geldende wet en regelgeving. Richting RES 2.0 zal deze aanpak nader worden uitgewerkt.
07-02-2022: een informatiebrief vanuit de RES Flevoland is verzonden naar alle volksvertegenwoordigers in Flevoland en zal na bespreking in de 
procedurecommissie geagendeerd worden voor een commissiebespreking. De provincie is met de gemeenten in gesprek om een goede aanpak en 
monitoring voor energiebesparende maatregelen door te voeren. Zodra meer bekend wordt u hierover geïnformeerd.
31-10-2022 Geen wijzigingen
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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.
21-06-2021: Op basis van de reeds aan de staten verzonden evaluatie van de 1e tranche van de structuurvisie zon besluit Provinciale Staten in het najaar 
van 2021 over de openstelling van de 2e tranche. De wijze waarop de motie wordt uitgevoerd wordt met dit dit besluit meegenomen. 
18-10-2021: De gedeputeerde heeft na de beeldvormende bespreking van de Evaluatie van de 1e tranche in de Commissie RND op 22 september 2021 de 
volgende afspraken gemaakt met de procedurecommissie. Op 17 november (uitloop 24 november) wordt in de Commissie RND ter oordeelsvorming een 
statenvoorstel voorgelegd op welke wijze de aanbevelingen uit het rapport worden uitgevoerd, waarbij uitdrukking wordt gegeven aan de in de commissie 
naar voren gebrachte aandachtspunten. Het voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan PS van 8 december. De wijze waarop de motie 
wordt uitgevoerd wordt met dit besluit meegenomen.
07-02-2022: op 22 december heeft PS ingestemd met de evaluatie van de aanbevelingen van de 1e tranche van de structuurvisie Zon en opdracht gegeven 
om deze aanbevelingen om te zetten in aangepast zonbeleid ten behoeve van de opening van de 2e tranche van 500 hectare. Besluitvorming hierover vindt 
naar verwachting plaats in PS in het voorjaar van 2022.
31-10-2022 Deze motie is afgehandeld bij het Aangepast zonbeleid en openstelling tweede tranche structuurvisie zon, dat op 28 september 2022 
oordeelsvormend is besproken in de Commissie RND en dat naar verwachting wordt vastgesteld in PS op 09-11-2022.
16-1-2023 Het aangepaste beleid Zon op Land is op 9-11-2022 vastgesteld door PS. 
Onderdeel van dit besluit is de uitvoering van de motie ‘Zon op Dak - Zon op Land’. In het besluit is bepaald dat grotere oppervlakken met zonnepanelen in 
het landelijk gebied meetellen bij de beschikbare ontwikkelruimte voor zon op land. Het maakt niet uit of deze op een dak zijn geplaatst of niet, maar het 
gaat om het ruimtelijke effect van grote oppervlakken met zonnepanelen in het landelijk gebied. Als de ontwikkeling de oppervlakte van één hectare 
overschrijdt, wordt die in de omgevingsverordening gelijk gesteld met grondgebonden opstellingen voor zonne-energie. Dat betekent dat deze 
ontwikkelingen worden meegeteld in de ontwikkelruimte van maximaal 1000 hectare.

21-06-2021: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
18-10-2021: Bovenstaande 
informatie was niet correct. 
Deze had betrekking op een 
andere motie.
07-02-2022: Blijft op de lijst 
staan tot april 2022. Na 
commissiebespreking kan 
deze motie afgevoerd 
worden.
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

01-09-2021: commissie wil de motie nog laten 
staan omdat de statenleden eerst willen zien 
hoe het verwerkt wordt.

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. 
29-10-2021: Provinciale Staten zijn op 15 juli geïnformeerd over de voortgang van de proeftuin (mededeling #2796455). 
07-02-2022: De proeftuin is 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. 
31-10-2022 Geen wijzigingen
16-01-2023: De proeftuin elektrisch beregenen is uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat toepassing van elektrische beregening zeer rendabel is. Gezien de 
heldere resultaten uit het onderzoek en de zeer beperkte rol van de provincie bij het opschalen van elektrisch beregening zal er geen door de provincie 
gefinancierde proeftuintuin plaatsvinden op de proeftuin elektrisch beregenen. Om de aanbevelingen en kennis uit de proeftuin zo efficiënt mogelijk te 
delen zal er gebruikt worden gemaakt van bestaande netwerken (Horizon Flevoland). Inmiddels gebruiken enkele Flevolandse partijen de resultaten uit de 
proeftuin voor commerciële doorontwikkeling van elektrische beregeningsinstallaties. 

29-10-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
07-02-2022: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

17-11-2021: commissie wil de motie nog niet 
afvoeren
24-10-2022: in de commissie van 13 april is 
besloten deze nog niet af te voeren. 

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 29-09-2022: Ambtelijk wordt in het EU netwerk contact onderhouden over visserij. Na verschijnen van ICES rapport heeft het Europees Parlement via 
parlementaire vragen de pulskorvisserij onder aandacht gebracht. Flevoland steunt dit punt in het Strategisch Europees Visserij Overleg. In de huidige 
omstandigheden is het echter niet een haalbare lobby om de pulskor in de EU op korte termijn te herintroduceren hoe graag we het ook gunnen aan onze 
vissers.

29-09-2022: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze motie van deze lijst over 
te gaan.
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RND & 
EMS

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

Appelman, J.N.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.
21-06-2021: Op 3 maart heeft in de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’ de eerste werksessie in de commissie EMS plaatsgevonden. De 
commissie EMS werkt in deze pilot aan een opdracht van PS aan GS. Hierin zal  GS worden verzocht om nieuw economisch beleid te maken op basis van de 
kaders die PS mee zullen geven. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), brede welvaart indicatoren en gangbare termen uit de huidige economische 
praktijk zijn in dit kaderstellende proces als startpunt gebruikt voor het verkennen en verdiepen van het economisch domein en blijven in de basis daarvan 
verankerd. 
18-10-2021: Half oktober wordt de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’ afgerond. De Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen zijn 
verankerd in de opdracht van PS. Na besluitvorming door PS zal GS de verdere uitwerking van het nieuwe economisch beleid ter hand nemen op basis van 
de door PS gestelde kaders.
07-02-2022: Geen wijzigingen.
31-10-2022 Het ontwerp nieuw economisch beleid wordt in Q1 2023 aan PS voorgelegd. Voorstel om motie daarna af te voeren.
16-01-2023 Voorstel om deze motie na behandeling van het ontwerp beleid door de huidige Staten op 22 februari 2023 af te voeren i.p.v. bij vaststelling 
nieuw beleid door nieuwe Staten.

18-10-2021: Motie laten staan 
tot nieuw beleid is 
vastgesteld.
16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND14 2787679 28-4-2021 Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal beleid
Dragen het college op:
-	om het behoud en herstel van biodiversiteit, en dus het 
actieplan biodiversiteit, als uitgangspunt te nemen bij de 
verdere ontwikkeling van alle beleidsthema’s van de provincie 
Flevoland zoals infra, wonen, economie, energie, landbouw etc.
-	herstel en behoud van biodiversiteit onderdeel te laten zijn 
van het (toekomstig) aanbestedingsbeleid en de staten te 
informeren op welke wijze dit kan worden gerealiseerd.

PvdA, 
GroenLinks, 
D66, SP, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. S&B 21-06-2021: De voorbereidingen zijn gestart.
18-10-2021: Op 22 september 2021 is er een beeldvormende ronde geweest over het programma Flevoland Natuurinclusief in de commissie RND. Naar 
verwachting in het 1e kwartaal 2022 wordt dit onderwerp weer behandeld in de commissie RND.
07-02-2022: een eerste inventarisatie mbt de huidige stand van zaken en toekomstige kansen voor een natuurinclusieve doorontwikkeling van de 
provinciale beleidsthema’s (waarbij behoud en herstel van biodiversiteit centraal staat) wordt momenteel uitgevoerd. Dit zal leiden tot een eerste versie 
van een provinciaal ambitiedocument. Dit document zal beeldvormend besproken worden in de commissie RND, naar verwachting op 11 mei 2022.
31-10-2022: op 18 mei is het inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief beeldvromend besproken in de commissie RND. Momenteel wordt gewerkt aan 
een verdere concretiseringsslag. Hiertoe zal een bouwstenennotitie worden opgesteld waarin enkele ideeen uit het inspiratiedocument verder worden 
uitgewerkt. Deze notitie, die naar verwachting op 22 februari beeldvormend besproken wordt in de commissie RND, kan vervolgens worden gebruikt als 
input voor een nieuw op te stellen coalitieakkoord. Daarnaast worden de ideeen die in het inspiratiedocument gepresenteerd zijn meegenomen in de 
reguliere beleidscycli van de betreffende provinciale beleidsthema's. 
16-1-2023: de bouwstenennotitie is inmiddels afgerond; door GS is besloten de notitie beeldvormend voor te leggen aan de Statencommissie RND (op 8 
danwel 15 februari 2023). Ook is besloten dat de notitie betrokken zal worden bij de toekomstige natuurinclusieve doorontwikkeling van de Flevolandse 
beleidsthema’s. Aan de motie is hiermee voldoende recht gedaan.

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om de motie aan te houden 
totdat de bouwstenennotitie 
beeldvormend besproken is 
in de commissie RND
16-1-2023 Voorgesteld wordt 
om na de bespreking van de 
motie in de Statencommissie 
RND (op 8 danwel 15 februari 
2023) tot afvoeren van de lijst 
over te gaan.

RND RND15b 2809411 9-6-2021 Zorgvuldig proces datacenters
Dragen het college op: 
Om Provinciale Staten actief te informeren over de voortgang 
van het vergunningstraject Tulip in Zeewolde en de Staten 
tijdig in te lichten over de criteria die door GS gehanteerd 
worden voor de vergunningverlening in lopende en 
toekomstige trajecten rondom datacenters.

ChristenUnie, 
VVD, JA21

Appelman, J.N.J. S&B 18-10-2021: PS worden in november middels een mededeling op de hoogte gebracht van de voortgang in vergunningsverlening- en 
bestemmingsplanprocedures binnen het project Tulip. Deze mededeling wordt gecombineerd met een reactie op de toezegging RND76 omdat het in 
verband met elkaar staat. 
Middels een aparte mededeling worden PS geïnformeerd over de stand van zaken rondom kaderdocument voor toekomstige datacenterontwikkelingen. In 
het kaderdocument worden de criteria voor toekomstige datacenterstrajecten opgenomen.
07-02-2022: Op 19 januari is PS middels een beeldvormende sessie geïnformeerd over:
1.	Hoe vergunningverlening georganiseerd is vanuit OFGV en welke bevoegdheden PS en GS daarin hebben. Daarin is ook uitgelegd wat de stand van zaken 
is rondom de vergunningtraject van het project Tulip
2.	De voortgang op de Flevolandse datacenterstrategie en het proces dat de komende volgt om voor de zomer te komen met een kaderdocument 
datacenters. De onderzoeken lopen en er worden de komende maanden elke maand een sessie met PS georganiseerd om PS goed in positie te brengen mbt 
haar kaderstellende rol.
31-10-2022 : Het Kaderdocument is op 28-09-2022 in de Cie. RND behandeld en als bespreekstuk voor PS-vergadering van 26-10-2022 geagendeerd. 
Het vergunningstraject Tulip is op 30 juni 2022 gestopt doordat Meta zich uit het project heeft teruggetrokken. PS zijn hierover middels de mededeling van 4 
juli 2022 (#2979118) geïnformeerd. Hiermee kan deze motie van de lijst af.

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
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RND RND16 2809408 9-6-2021 Voorkom dwangarbeid productieketens zonnecellen
Dragen het college op: 
In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken 
op welke manier voorwaarden gesteld kunnen worden aan de 
partijen die duurzame energieprojecten in Flevoland 
realiseren, om dwangarbeid in productieketens te voorkomen 
en dit als onderdeel van ons beleid op te nemen in het 
inkoopbeleid; Voor duurzame energieprojecten waarbij de 
provincie (mede)opdrachtgever is, maximale inspanning te 
leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen; 
PS hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 januari 2022 
te informeren.  

ChristenUnie, 
GroenLinks, SP, 
DENK

Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021:Er is contact opgenomen met provincie NH waar een zelfde motie al eerder is aangenomen en waar de afd. inkoopbeleid zich in dit onderwerp 
heeft verdiept. Nadat die informatie is ontvangen zal deze worden doorgezet naar onze eigen inkoopafdeling. 
24- 6-2021 Vanuit de afdeling S&B is door de Senior beleidsadviseur duurzame energie een beantwoording verstuurd aan hand van de schriftelijke vragen 
over de mogelijke aanpak van dwangarbeid Oeigoeren productie zonnecellen (in algemene zin). Vanuit de eenheid Inkoop wordt gekeken of en hoe wij deze 
uitgangspunten hierover mee kunnen nemen in de tender Zonnepanelen waar wij momenteel mee bezig zijn. 
Daarnaast kijken we in het IPP (Inkoop platform provincies) of we hier tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen. Of dit lukt is nog niet duidelijk. De mail 
is doorgestuurd, maar het IPP vergadert pas weer in september. Het heeft wel bij meerdere provincies al de aandacht, zowel politiek als ook vanuit inkoop.
11-10-2021: De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd bij het Rijk en de andere provincies waarbij tot op heden nog geen sprake is van concrete 
resultaten. Er is nog geen bruikbare informatie ontvangen van de provincie NH. Als voorwaarde voor het opnemen van eisen in het inkoopbeleid geldt ten 
eerste dat de eisen daadwerkelijk bijdragen aan het beoogde doel, ten tweede dat door partijen redelijkerwijze aan de eisen kan worden voldaan en ten 
derde dat dit laatste ook kan worden vastgesteld. 
07-02-2022: Er is informatie ontvangen van provincie NH die onderzoek heeft verricht  naar de mogelijkheden om vanuit het inkoopbeleid nadere 
voorwaarden te stellen. Deze informatie wordt nu door ons verwerkt.  Er wordt in afstemming met de afdeling inkoopbeleid een mededeling voorbereid. 
Deze komt naar verwachting in maart gereed. 
31-10-2022 Vanuit provincie NH is vernomen dat vooralsnog aan leveranciers met betrekking tot dwangarbeid in de productieketen geen harde eisen 
kunnen worden gesteld en uitsluiting van leveranciers op dat punt aanbestedingsrechtelijk niet haalbaar is. 
In het eigen inkoopbeleid houden we nu al rekening met verbetering van transparantie van de keten door - bij aanbesteding voor het plaatsen van PV-
installaties - het aspect Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) als subgunningscriterium op te nemen.
In de – in dit voorjaar gestarte - herijking van het inkoopbeleid zullen bovengenoemde ISV als één de MVI-criteria (Maatschappelijk verantwoord Inkopen) 
worden uitgewerkt. De planning voor besluitvorming over de herijking van het inkoopbeleid is Q1-2 2023.
De problematiek van Oeigoerse dwangarbeid wordt ook op Rijksniveau en in Europees verband opgepakt. Zo heeft de Europese Commissie op 14-9-2022 
een voorstel gepresenteerd om met dwangarbeid vervaardigde producten op de Europese markt te verbieden. Daarnaast werkt brancheorganisatie Holland 
Solar met de SER, het Rijk en andere partijen aan het Internationaal MVO-convenant voor hernieuwbare energie.
Bovenstaande ontwikkelingen zullen nader worden toegelicht in een mededeling die dit najaar aan PS wordt gestuurd.
16-1-2023 De mededeling ‘Voorkomen dwangarbeid productieketens zonnecellen’ #3037913 wordt in januari 2023 aan PS gestuurd.

18-10-2021 advies is op de 
datum van 1 januari 
vooralsnog te handhaven. Er 
zal een extra inspanning 
worden gedaan om die datum 
alsnog te behalen.
7-2-2021 Blijft staan tot maart 
wanneer mededeling wordt 
verstuurd.
31-10-2022 Blijft staan tot 
einde jaar wanneer de 
mededeling is verstuurd
16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND28 2809411 9-6-2021 Versnel de kaderontwikkeling voor dataacenters in Flevoland
Dragen het college op:
Het ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’ met 
voorstellen voor vertaling in beleid/regels
uiterlijk in Provinciale Staten vergadering van december 2021 
ter besluitvorming aan te bieden aan 
de Provinciale Staten van Flevoland.

VVD, JA21, D66, 
PvdA

Appelman, J.N.J. S&B 07-02-2022: Op 19 januari 2022 is de startnotitie en de voortgang van de datacenterstrategie beeldvormend in PS behandeld in de commissie RND. Daarin 
heeft PS aangegeven dat men tevreden is over de voorgestelde aanpak en uitkijkt naar het vervolg. Daarin is tevens de resterende tijdslijn aangegeven om 
te komen tot een kaderdocument. Hiermee kan deze motie van de lijst af.
31-10-2022 Geen wijzigingen

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND17 2820012 30-6-2021 Maak windmolens vogelvriendelijk
Verzoeken het college: 
De mogelijkheden tot vogelvriendelijke windmolens te 
onderzoeken en terug te komen naar PS met een passend 
voorstel

PvdD, D66, 
GroenLinks

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
31-10-2022 Een mededeling over het genoemde onderzoek van de Wageningen Universiteit is in voorbereiding.
16-01-2023: Zie mededeling #3029525: DOCUVITP-3029525-v12-PS-mededeling-Zenderonderzoek-naar-ruimtegebruik-bruine-kiekendief-en-zeearend-in-
Flevoland

07-02-2022: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
16-1-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

24-10-2022: in de commissie van 13 april is 
besloten deze nog niet af te voeren. 

RND RND18 2820015 30-6-2021 Kleinschalig zon op dak
Dragen het college op: 
Als regio verder in te zetten op het stimuleren van de 
productie van zonne-energie door middel van zonnepanelen 
op daken van particulieren en MKB waarbij maximaal gebruik 
gemaakt wordt van de 
dak capaciteit en waarbij de overcapaciteit dicht bij de bron 
gebruikt wordt. 

D66, PvdA, PvdD Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: De provincie Flevoland is een van de deelnemende partijen aan de RES Flevoland. Richting RES 2.0 wordt er samen met de andere partners uit 
de RES een gezocht naar een aanpak om de uitrol van zon op dak (zowel groot als kleinschalig) te versnellen. Het inzichtelijk maken van belemmeringen en 
benutten van kansen (waaronder het slim koppelen van verbruik aan opwek) maakt onderdeel uit van deze aanpak.
07-02-2022: Dit komt terug in de RES 2.0. Ondertussen wordt het bestaande stimuleringsbeleid Zon op Dak voortgezet met instrumenten zoals: Zonatlas, Zon 
voor asbest regeling, Energieloket, Expertisecentrum Flevoland (EEF), Ondersteuning  energiecoöperaties via EEF en NMF. 
31-10-2022 De uitvoeringsstrategie voor zon op dak wordt verder uitgewerkt in RES 2.0. Het bestaande stimuleringsbeleid wordt uitgevoerd met onder 
instrumenten zoals de schooldakrevolutie, energieloket, Energie Expertisecentrum Flevoland en de zonatlas. 
16-01-2023 Op dit moment wordt de uitvoeringsstrategie Zon op Dak voorbereid voor de RES 2.0. Het bestaande stimuleringsbeleid wordt uitgevoerd met 
onder instrumenten zoals de schooldakrevolutie, energieloket, Energie Expertisecentrum Flevoland en de zonatlas. 

18-10-2021: Motie laten staan 
tot nadere uitwerking. 
31-10-2022 Motie laten staan 
tot nadere uitwerking.
16-01-2023 Motie laten staan 
tot nadere uitwerking.

RND RND19 2820016 30-6-2021 Inzicht in energiebesparing en -verbruik bij Flevolandse 
bedrijven/instellingen
Verzoeken het college:
-nog dit jaar in kaart te brengen hoe provincie Flevoland, 
eventueel samen met medeoverheden en partners, bedrijven 
en instellingen in Flevoland kan laten voldoen aan hun 
meldingsplicht in aanloop naar RES 2.0; 
-de resultaten van deze verkenning inclusief lasten en baten 
voor verdere besluitvorming aan de PS voor te leggen

PvdA, 
GroenLinks en 
SP

Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: De verzoeken uit de motie zijn neergelegd in de RES Flevoland om gezamenlijk naar de mogelijkheden te kijken voor uitvoering van de motie. 
Deze motie sluit qua strekking aan op het RES-proces. In de RES 1.0 is een energiebesparingsaanpak voor bedrijven en instellingen opgenomen. Centraal in 
deze aanpak staat dat organisaties zich houden aan de geldende wet en regelgeving. Richting RES 2.0 zal deze aanpak nader worden uitgewerkt.
07-02-2022: Deze motie heeft een overeenkomst met motie RND4, in de toegezonden RES-informatiebrief wordt hier nader op ingegaan.
31-10-2022 Combi met RND4, Geen wijzigingen

18-10-2021: Motie laten staan 
tot nadere uitwerking. 
31-10-2022 Motie laten staan 
tot nadere uitwerking

DOCUVITP-#2898341-v53-Lijst_van_Moties_(versie_januari_2022__oud_HB_2380699)
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houder
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Naam afdeling Planning/ Stand van zaken Advies portefeuille-houder Advies Commissie

RND RND20 2820017 30-6-2021 Flevolanders aan het roer via een burgerpanel 
energietransitie
Dragen het college op:
-Een Burgerpanel Energietransitie Flevoland op te zetten die 
inhoudelijk meedenkt en programma RES Flevoland adviseert 
bij de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van de 
toekomstige RES-en;   
-De burgerpanel te voorzien van een duidelijk mandaat en een 
sterke en onafhankelijke positie t.o.v. programma-organisatie 
RES; 
-Bij het samenstellen en werven voor de burgerpanel rekening 
te houden met de uitgangspunten inclusiviteit en 
representativiteit, zodat niet alleen de ‘’usual suspects’’ 
worden betrokken.  

PvdA, D66, SP Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: In de RES 1.0 zijn regionale kaders opgenomen over participatie. Verschillende overheden in de regio beschikken over hun eigen 
burger+H13panel, welke in het kader van de energietransitie reeds is geraadpleegd. De uitkomsten Hiervan zijn opgenomen in bijlage 3 – Resultaten 
nulmeting burgerpanels van de RES 1.0.
Richting de RES 2.0 onderzoekt de regio hoe deze burgerpanels verder betrokken kunnen worden bij het RES proces. Ook onderzoekt de regio mogelijke 
nieuwe vormen van participatie voor de RES 2.0.
07-02-2022: Bij inwonerparticipatie bestaat de wens om niet enkel de ‘usual suspects’ te betrekken, maar in te zetten op het betrekken van een 
representatieve en inclusieve groep. Bovendien moet het gesprek (het uitwisselen van informatie) centraal staan. Het Bestuurlijk Overleg (BO) van de RES 
Flevoland heeft eind 2021 besloten om een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in te zetten als instrument dat in deze behoeften voorziet. De invulling 
van de PWE en de rol van de Flevolandse volksvertegenwoordigingen daarbij worden op dit moment uitgewerkt. Wanneer zich ontwikkelingen voor doen op 
dit gebied, informeren we uw Staten hierover.
31-10-2022 Motie afgedaan middels informatiebrief RES (RND 23-3-2022) en aanvullende mededeling #2940272

07-02-2022: Motie laten staan 
tot nadere uitwerking. 
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND21 2820018 30-6-2021 Stimuleer tot grootschalige draagvlakonderzoeken
Dragen het college op: 
In komende RES-overleggen bij de Flevolandse gemeenten te 
pleiten voor grootschalige draagvlakonderzoeken, o.a. onder 
bewoners in en rond de zoekgebieden en aan te geven dat de 
provincie bereid is deze te faciliteren of op andere wijze te 
ondersteunen.

PVV Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: De Flevolandse RES 1.0 kent geen zoekgebieden. Richting RES 2.0 wordt een energieverkenning opgestart. Daarin is inwonerbetrokkenheid een 
uiterst belangrijke factor. Deze motie zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van deze energieverkenning. 
07-02-2022: Geen wijzigingen.
31-10-2022 Motie afgedaan middels informatiebrief RES (RND 23-3-2022) en aanvullende mededeling #2940272

18-10-2021: Motie laten staan 
tot nadere uitwerking. 
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND22 2820020 30-6-2021 Geen verwijzing naar politiek draagvlak kernenergie
Dragen het college op: 
1. De genoemde stelling op pag. 40: “Vooralsnog bestaat 
hiervoor weinig maatschappelijk en politiek draagvlak” te 
wijzigen in:  “Vooralsnog bestaat hiervoor wisselend 
maatschappelijk en politiek draagvlak”

CDA, JA21, VVD, 
PVV

Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: Deze motie wordt meegenomen in de gesprekken met de Flevolandse partners richting RES 2.0.
07-02-2022: De RES 1.0 is door alle 8 overheden in Flevoland vastgesteld en doorgezonden naar het NP-RES en vandaar naar het PBL. Een inhoudelijke 
tekstuele aanpassing zou opnieuw besluitvorming van alle 8 de overheden vragen. Een tekstuele aanpassing zal worden meegenomen in de teksten binnen 
de RES 2.0
31-10-2022 Motie per 07-02-2022 afgehandeld

18-10-2021: Motie laten staan 
tot nadere uitwerking. 
07-02-2022 Aanpassing zal 
plaatsvinden in RES 2.0, motie 
kan afgevoerd worden
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

24-10-2022: in de commissie van 13 april is 
besloten deze nog niet af te voeren. 

RND RND23 2820019 30-6-2021 Biomassa past niet binnen de RES 1.0
Verzoeken het college:
- Grootschalige houtige biomassa als bron van stroom en 
warmte in de toekomst niet meer wordt ingezet in Flevoland, 
ook niet indirect via import van warmte voor warmtenetten 
binnen Flevoland;
- Het college deze boodschap nogmaals en met veel kracht 
over te brengen aan Vattenfall m.b.t. hun plannen voor een 
grootschalige warmte biomassacentrale in Diemen;

PvdD, JA21 Fackeldey, J.A. S&B 18-10-2021: Deze motie is gericht op grootschalige inzet van houtige biomassa in biomassacentrales, waar elektriciteit en/of warmte wordt geproduceerd. In 
Flevoland vindt dit niet plaats. De bio-energieprojecten in Flevoland worden enkel gevoed met reststromen. De RES Flevoland is terughoudend met de inzet 
van met name houtige biomassa. 
De regio voert in afstemming met de gemeente Almere het gesprek over de plannen voor een grootschalige warmte biomassacentrale in Diemen. 
07-02-2022: Geen wijzigingen.
16-01-2023 Er is momenteel geen sprake meer van ontwikkeling van een biomassacentrale; Vattenfall kiest er voor de optie met een elektrische boiler uit te 
werken.

18-10-2021: Motie laten staan 
in afwachting van het gesprek 
tussen regio en gemeente 
Almere
16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND & 
EMS

EMS23 2847840 15-9-2021 Twee burgerleden per fractie RvO artikel 5.4
Spreken uit:
-de griffie de (financiële) consequenties te (laten) onderzoeken 
voor Statenfracties om twee burgerleden voor te dragen en te 
installeren

-De uitkomsten van het onderzoek te delen voor het einde van 
2021 zodat deze meegenomen kunnen worden in de p&c-
cyclus.

ChristenUnie, 
PvdD, D66, SGP, 
CDA, 
GroenLinks, 
50PLUS, PVV

Verbeek, L. Griffie 1-11-2021: Voor een onafhankelijk oordeel en advies zijn de onderzoeken zoals genoemd in deze motie en de motie "erkenning en waardeing burgerleden" 
(EMS24)  gecombineerd uitgevraagd bij meerdere adviesbureaus. De ontvangen aanbiedingen worden in een eerstvolgende PC voorgelegd om tot een keuze 
te komen. De verwachting is dat de resultaten uit het onderzoek eind Q1 2022 beschikbaar zullen zijn, waarna eventuele besluitvorming voor PS wordt 
voorbereid.
1-9-2022:  De staten hebben op 13 juli 2022 besloten om het aantal toegestane burgerleden per fractie te verhogen van één naar twee burgerleden per 
fractie.
24-11-2022: De verwarring is opgehelderd (de verwarring kwam door amendement E in de vegradering van 13 juli 2022 dat voorstelde het tweede burgerlid 
toe te staan tot het einde van deze statenperiode. Dit amendement is echter niet aangenomen).

1-9-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze 
motie van de lijst over te 
gaan.
24-11-2022:Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze 
motie van de lijst over te 
gaan.

23-11-2022: Aanhouden. Commissie vindt de 
tekst bij de stand van zaken onduidelijk.
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RND RND26 2871090 10-11-2021 Flevoland stelt paal en perk aan varend ontgassen
Dragen het college op:
Op eigen initiatief en met alle partijen die bereid zijn om 
Flevoland hierbij te helpen, zo snel mogelijk te inventariseren 
wat er voor nodig is om de huidige praktijk van gaslozingen 
voor de Flevolandse kust op de kortst mogelijke termijn te 
beëindigen en tevens welke impact op alle belanghebbenden 
(inclusief schippers) dit heeft;

JA21 Gaal, G. van S&B 07-02-2022: Er wordt een marsroute Varend Ontgassen opgesteld. We stellen voor om uiterlijk in maart de commissie te informeren over de stand van zaken 
en stappen die we willen zetten. De technische briefing die het Rijk voorbereid zou vervolgens op deze presentatie kunnen aansluiten op een later tijdstip.
Voor nadere informatie over de voortgang op dit onderwerp verwijs ik u naar twee aansluitende toezeggingen, te weten RND 82 en 83. 
31-10-2022 5 september 2022 is in een mededeling aan de staten de voortgang gemeld. (#3005397).

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND27 2871112 10-11-2021 Onderzoek naar Flevolands agrarische hoofdstructuur
Verzoeken het college:
Te onderzoeken of een Flevolandse agrarische hoofdstructuur 
een nuttig en bruikbaar instrument is om te betrekken bij de 
herijking Omgevingsvisie

SGP, CDA, VVD, 
ChristenUnie, 
PVV 

Reus, J. de & 
Appelman, J.N.J.

S&B 07-02-2022: De verkenning van een mogelijke agrarische hoofdstructuur wordt meegenomen bij het proces richting rijk-regiodeal en bij de herijking van de 
omgevingsvisie. Als eerste stap buigt de Agro Expert Raad (AER) zich over de thematiek van Ruimtelijke Ordening in relatie tot de toekomst van de 
landbouw. De voorzitter van de ARR wordt uitgenodigd om het advies in de commissie RWN toe te lichten.
31-10-2022: De Agro Expert Raad (AER) heeft zich over de thematiek van Ruimtelijke Ordening in relatie tot de toekomst van de landbouw gebogen. Het 
advies (#2978174) is gepubliceerd op www.omgevingsvisieflevoland.nl. De AER is hierover met stakeholders in gesprek gegaan op 1 juli 2022 in de 
slotbijeenkomst van de AER. De samenvatting en conclusies vindt u hier (#2995793) en op de site. Op 6 juli heeft de voorzitter van de AER het advies in de 
commissie RWN toegelicht.

31-10-2022: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

RND RND29 2895903 8-12-2021 Staten betreuren handelswijze over gang van zaken 
datacenter
Spreken uit:
dat de Staten de gang van zaken en de handelswijze van het 
college op dit dossier betreurt

JA21, PvdD, 
DENK, SP, SGP, 
PVV, VVD, 
Fractie Van der 
Starre

Appelman, J.N.J. Griffie 21-12-2021: De motie zal aan het eind van de coalitieperiode van de Lijst van Moties worden afgevoerd.

RND RND30 2895904 8-12-2021 Feitenrelaas
Dragen het college op: 
Een feitenrelaas op te stellen waarin:
De periode wordt beschreven vanaf het moment dat 
datacenters voor het eerst in beeld waren voor Flevoland tot 
heden. Daarin in ieder geval te beschrijven:
- Formele contacten met samenwerkingsverbanden, 
gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun 
representanten worden beschreven.
- Hetgeen besproken is, en welke stellingname GS genomen 
heeft in deze contacten.
- En allerlei andere feiten die vanuit deze periode 
redelijkerwijs relevant geacht mogen worden
- De rollen en bevoegdheden die alle 
samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële 
gegadigden dan wel hun representanten en 
uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon hebben 
uitgeoefend;
- De rollen en bevoegdheden die alle 
samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële 
gegadigden dan wel hun representanten en 
uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon in de toekomst nog 
gaan invullen; Dit feitenrelaas binnen drie maanden aan PS te 
overhandigen.

DENK, JA21, 
50PLUS, PVV, 
PvdD, VVD

Appelman, J.N.J. S&B 07-02-2022: 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.
31-10-2022 Het Feitenrelaas is samen met de PS-mededeling van 8 maart 2022 (#2923335) aan PS aangeboden. Daarnaast heeft op 23 maart 2023 een 
technische sessie van Cie. RND plaatsgevonden waarbij extra ambtelijke toelichting is gegeven. Hiermee kan deze motie van de lijst af.

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND31 2895905 22-12-2021 Stimuleer gebruik van recyclebare zonnepanelen en recycling 
van afgedankte panelen
Verzoeken het college:
a) Te onderzoeken op welke wijze Provinciaal beleid kan 
bijdragen om het gebruik van recyclebare zonnepanelen met 
een lange levensduur te stimuleren en faciliteren.
b) Te onderzoeken op welke wijze Provinciaal beleid kan 
bijdragen aan de recycling of hergebruik van oude 
zonnepanelen.
c) De uitkomsten van deze onderzoeken te delen met de staten 
vóór de behandeling van de perspectief nota

GroenLinks, 
ChristenUnie

Fackeldey, J.A. S&B 07-02-2022: Vanuit Circulaire Economie heeft de provincie eerder gekeken naar wat er gebeurt bij beëindiging van de levensduur van zonnepanelen, en in 
hoeverre daar al waardevolle materialen uit terug te winnen zijn. Op dit moment zijn de mogelijkheden nog beperkt omdat zonnepanelen veelal nog niet 
worden ontworpen met het oog op hergebruik, en omdat het nog ontbreekt aan technieken om een deel van de waardevolle componenten hoogwaardiger 
te recyclen dan nu gebeurt. Er wordt nu, in samenwerking met Horizon, geïnventariseerd welke acties er lopen en of en waar er mogelijk kansen liggen voor 
de provincie om recycling van zonnepanelen te stimuleren. Als dit is uitgezocht wordt een mededeling aan de PS gestuurd.
31-10-2022 Het memo met beantwoording is gereed #2999696

7-02-2022: Motie laten staan 
totdat mededeling wordt 
verstuurd, uiterlijk juni (vóór 
verzending perspectiefnota).
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

DOCUVITP-#2898341-v53-Lijst_van_Moties_(versie_januari_2022__oud_HB_2380699)



Lijst van Moties
#2898341

ND & EM Nr Registratie-
nr.

Datum Onderwerp + Dictum Door: Portefeuille-
houder
Nieuw

Naam afdeling Planning/ Stand van zaken Advies portefeuille-houder Advies Commissie

RND RND32 2895898 22-12-2021 Versterken informatievoorziening samenwerkingsverbanden - 
format kaderbrief
Verzoeken de griffie:
1.	Te stimuleren dat de informatievoorziening in de kaderbrief 
van verbonden partijen aan de gemeenteraden en Provinciale 
Staten op niveau wordt gebracht voor de gewenste 
voorkantsturing door raden en Staten en daartoe een initiatief 
met een format Kaderbrief te ondernemen;
2.	Daartoe het format zoals opgenomen in de bijlage aan te 
bieden aan de besturen van de gemeenschappelijke 
regelingen waaraan wij deelnemen en deze mogelijkheid ook 
in te richten voor relevante verbonden partijen;
3.	hierover aan de raden en Staten terug te rapporteren.

ChristenUnie, 
50PLUS, JA21

Gaal, G. van Griffie 8-02-2022: De motie vreemd is voor de afdoening momenteel in handen van de griffie gemeente Noordoostpolder. Vanuit uw griffie vindt daar afstemming 
over plaats. 
30-9-2022: Er is regelmatig overleg tussen de Griffie van de Noordoostpolder en de griffie Flevoland (recent 22 september 2022). Daaruit blijkt dat het nog 
op de 'to-do-lijst' staat van de Griffie Noordoostpolder.

RND RND33 2921225 16-2-2022 Voorkomen faunaschade agrarische sector Flevoland
Dragen het college op:
1.	Zich in te spannen om te voorkomen dat er een situatie 
ontstaat waardoor de schadecijfers oplopen door het 
ontbreken van een adequaat preventief faunaschadebeleid.
2.	Per direct een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen 
als startsubsidie en een bedrag van € 50.000,- als renteloze 
lening (of middels een vergelijkbaar instrument) beschikbaar 
te stellen voor de opstartfase.
3.	Het bedrag van totaal 100.000 te dekken vanuit het 
ongeoormerkte deel van de Brede Bestemmingsreserve
4.	Hierover concrete afspraken met deze stichting te maken.
5.	PS voor het einde van dit jaar inhoudelijk te informeren 
over de voortgang en de ontwikkeling met het oog op het (in 
de toekomst) beperken van de faunaschade in Flevoland. 

SGP, 
ChristenUnie,  
JA21, 50PLUS, 
PVV, VVD

Hofstra, H.J. S&B 31-10-2022 Aanvraag voor subsidie van € 50.000 is door de FSFS ingediend. GS heeft positief besloten op de aanvraag. De uitbetaling (90% voorschot) vindt 
plaats zodra we het bankrekeningnummer van de Stichting hebben. Er is (nog) geen beroep gedaan op de mogelijkheid om renteloze lening aan te vragen.
16-01-2023 In december is mededeling #3052995 verstuurd.

16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND34 2952046 20-4-2022 Wenselijkheid Meta Hyperscale Datacenter
Spreken uit:
Dat PS de vestiging van het Meta Hyperscale Datacenter 
ongewenst vindt;

JA21, PVV, PvdD, 
50PLUS

Appelman, J.N.J. S&B 31-10-2022 Op 30-06-2022 heeft Meta zich uit het project in Zeewolde teruggetrokken. Hiermee kan deze motie van de lijst af 31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

RND RND35 2965408 25-5-2022 Transparante en onafhankelijke risico-analyse anterieure 
overeenkomst hyperscale datacenter
Dragen het college op:
Een onafhankelijk expert in te schakelen om een risico-analyse 
te maken op financiële risico’s volgend uit de aangegane 
anterieure overeenkomst, en deze voor het einde van dit jaar 
aan te leveren PS

JA21 Appelman, J.N.J. CZ

RND RND36 2980711 29-6-2022 Prioriteit bij uitvoering Flevolandse Aanpak Stikstof en 
gebiedsgerichte aanpak 
Dragen het college op:
•	Conform de vastgestelde Flevolandse aanpak Stikstof (FAS) te 
blijven werken; 
•	Met het Rijk te verkennen of de opgelegde 
reductiedoelstelling (24%) voor Flevoland leidend blijft;
•	Vooralsnog vast te houden aan de eigen gebiedsgerichte 
aanpak voor het halen van de doelen zoals beschreven in de 
FAS;
•	De PAS-melders met prioriteit helpen te legaliseren vanuit de 
hiervoor bestemde stikstofbank, en voor de daarvoor 
benodigde (voor)financiering een schriftelijk verzoek in te 
dienen bij de minister

CDA, VVD, 
ChristenUnie

Hofstra, H.J. S&B 31-10-2022 Het college van GS handelt conform de Flevolandse Aanpak Stikstof Standpunt van GS. Daarbij wordt vooralsnog vastgehouden aan de eigen 
gebiedsgerichte aanpak. Landelijke reductiedoelstellingen en de nog komende eisen op het gebied van water en klimaat hebben continu aandacht in 
relatie
16-01-2023 Toezegging is uitgevoerd  

16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
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RND RND37 2980728 29-6-2022 Niet 'meer' windmolens in Flevoland
Dragen het college op:
1.	Het projectplan ‘opschalen en saneren windmolen gebied 
West’ aan PS voor te leggen;
2.	De omgevingsverordening aan te passen waarbij nieuwe 
windmolens, met uitzondering van de kleine windmolens voor 
zover hij in het landelijk gebied op een (voormalig agrarisch) 
bouwperceel staat, in Flevoland worden uitgesloten. 
3.	Provinciale Staten in de eerstvolgende vergadering een 
besluit voor te leggen waarbij tot het moment van 
besluitvorming van nieuwe kaderstelling geen medewerking 
wordt verleend aan de vestiging van nieuwe windparken. 

VVD, PVV, 
50PLUS, SGP

Fackeldey, J.A. S&B 31-10-2022 Aan de agendacommissie wordt voorgesteld om een toetsen en peilen sessie over de uitwerking van deze motie te agenderen voor de 
beeldvormende ronde op 23 november 2022.
16-1-2023: Een mededeling over de uitvoering van de motie is in de voorbereiding

31-10-2022 Aanhouden
16-01-2023 Aanhouden

RND RND38 2980727 29-6-2022 Boerenmolens
Verzoeken het college:
-	Te onderzoeken of het verhogen van de toegestane 
tiphoogte voor boerenmolens, zijnde de gedefinieerde kleine 
molens uit de omgevingsverordening, op erven in het landelijk 
gebied (bedoeld alleen voor opwek voor eigen gebruik) 
haalbaar is tot 22 meter binnen de kaders zoals omschreven in 
de landschapsvisie;
-	Te onderzoeken of hierbij ten behoeve van o.a. de 
landschappelijke inpassing, geluidsproductie en slagschaduw 
op de directe omgeving van het betreffende perceel een 
onderbouwend advies / onderzoek verplicht kan worden 
gesteld; 
-	Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hiervoor 
verticale molens in te zetten, waarbij in ieder geval wordt 
gekeken naar het effect op de landschappelijke inpassing en 
de energieneutraliteit in vergelijking met de traditionele 
windmolens;
-	In overleg te treden met de gemeentes in Flevoland om de 
veranderingen binnen het kader van de omgevingsverordening 
door te vertalen in de gemeentelijke kaders en de wijze 
waarop inwoners over deze ontwikkeling tijdig worden 
geïnformeerd.

D66, SGP Fackeldey, J.A. S&B 31-10-2022 Aan de uitwerking van de motie wordt gewerkt. In Q1 van 2023 wordt PS door de reguliere voortgangsrapportage over de voortgang 
geïnformeerd.

31-10-2022 Aanhouden

RND RND39 2980709 29-6-2022 Statenonderzoek Windpark Hanze
Verzoeken
- De Randstedelijke Rekenkamer
a.	een onderzoek te starten naar de participatie van bewoners 
en ondernemers bij Windpark Hanze en de (kaderstellende en 
toezichthoudende) rol van de provincie daarbij
b.	met adviezen te komen hoe dergelijke participatietrajecten 
te verbeteren
c.	gedurende het onderzoek, in contact te blijven met (een 
afvaardiging van) Provinciale Staten over de specifieke 
invulling en verloop van het onderzoek 
d.	een vervolgonderzoek te starten indien de uitkomsten daar 
aanleiding toe geven

SGP, VVD, 
ChristenUnie, 
CDA, PVV, JA21, 
D66, SP, Fractie 
van den Berg

n.v.t. Griffie 01-9-2022: In de LIS van week 34 (punt 9) heeft de Randstedelijke Rekenkamer u geinformeerd, dat zij zijn gestart met een orientatie op een onderzoek naar 
dit onderwerp. In eerste instantie voert de rekenkamer een vooronderzoek uit. Na het zomerreces neemt de rekenkamer contact op met de griffie om in 
overleg te treden met (een afvaardiging van) PS. 
04-11-2022: Randstedelijke Rekenkamer nodigt (een afvaardiging van) PS uit om op 23 november 2022 in overleg te treden over de specifieke invulling en 
het verloop van het onderzoek. Statenleden kunnen zich hiervoor opgeven.

RND RND41 3035463 26-10-2022 Burgerparticipatie en Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle
Verzoeken het college
- Te borgen dat burgerparticipatie en de wijze waarop deze 
opgepakt gaat worden dient een volwaardige plek te krijgen in 
het beleid(suitvoering) van de Verstedelijkingsstrategie Regio 
Zwolle

JA21 Reus, J. de S&B 16-01-2023 Deze motie is onder de aandacht gebracht van het Regiobureau Zwolle en de bestuurlijk verbinder van de Regio Zwolle, de heer A. Slob. Er wordt 
nu bezien op welke wijze hier uitvoering aan gegeven kan worden.

16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan omdat dit buiten 
bereik is van de provincie 
Flevoland

DOCUVITP-#2898341-v53-Lijst_van_Moties_(versie_januari_2022__oud_HB_2380699)



Lijst van Moties
#2898341

ND & EM Nr Registratie-
nr.

Datum Onderwerp + Dictum Door: Portefeuille-
houder
Nieuw

Naam afdeling Planning/ Stand van zaken Advies portefeuille-houder Advies Commissie

RND RND42 3035464 26-10-2022 Datacenters 50MW of meer
Spreken uit
1.	Dat de vestiging van datacenters van meer dan 50mw 
ongewenst is;
2.	Om te voorkomen dat een goede ruimtelijke ordening in 
Flevoland in het geding komt door de komst van (clusters van) 
datacenters op locaties die een optimale ontwikkeling van 
Flevoland kunnen verstoren, wordt gedurende de periode dat 
er nog geen nieuwe datacenterstrategie is (waarin de strekking 
van deze motie verwerkt is), geen medewerking verleend aan 
nieuwe datacenters. Het gaat om datacenters die niet in de nu 
geldende bestemmingsplannen passen en/of waarvoor nog 
geen planologische procedure loopt;

Dragen het college op:
3.	Ervoor te zorgen dat vestigingen van datacenters van meer 
dan 50 MW in de provincie Flevoland worden tegengehouden 
en hier zo nodig bestaand beleid op aan te passen of nieuw 
beleid te maken. Dit kan door bijvoorbeeld: 
a. Een ruimtelijk provinciaal belang gemotiveerd op te nemen 
in de omgevingsvisie waardoor datacenters van meer dan 50 
MW worden uitgesloten van vestiging in de provincie. 
b. Met het rijk in overleg te gaan om tot een juridisch kader te 
komen waarbij datacenters groter dan 50 MW worden 
uitgesloten van vestiging in de provincie; 
4.	Hier bij de staten op terug te komen voor november 2023;

PvdD, SGP, 
GroenRood, 
JA21, SP, PVV, 
50PLUS, Fractie 
van der Starre, 
FvD, DENK

Appelman, J.N.J. S&B 16-01-2023 Deze moties worden ambtelijk onderzocht

RND RND43 3035465 26-10-2022 Datacenter convenant
Dragen het college op
•	Om met de Flevolandse gemeenten in gesprek te gaan ten 
einde te komen tot afspraken met betrekking tot de 
gebiedsoverstijgende impact en gevolgen van de vestiging van 
datacenters en dit vast te leggen in een convenant met als 
doel het waarborgen van de belangen van de Provincie 
Flevoland bij het vestigen van datacenters;
•	Indien noodzakelijk met een voorstel te komen tot aanpassing 
van de Wet Ruimtelijke Ordening ten einde meer inspraak te 
krijgen met betrekking tot de gebiedsoverstijgende impact 
m.b.t. de vestiging van deze datacenters;
•	Provinciale Staten actief te betrekken bij de input en 
besluitvorming hieromtrent;

PvdD, SGP, 
GroenRood, 
JA21, SP, PVV, 
50PLUS, Fractie 
van der Starre, 
FvD, DENK

Appelman, J.N.J. S&B 16-01-2023 Deze moties worden ambtelijk onderzocht

RND RND44 3040245 9-11-2022 Flevoland innovatieproeftuin Nederland
Verzoeken het college:
1.	Ideeën, pilots- en innovatieve voorstellen bij de sector(en) op 
te halen. 
2.	Deze voorstellen samen te brengen in een 
uitvoeringsagenda ‘Landbouwplan Flevoland’ dat gericht is op:
a.	Het versneld breed inzetten van innovatie in de agrarische 
sector van Flevoland;
b.	Het leveren van een bijdrage aan natuurherstel van de 
N2000-gebieden rondom Flevoland;
c.	Het begeleiden, meten en monitoren van de effecten;
d.	Het starten van de uitvoering in 2023;
3.	Het landbouwplan in februari 2023 aan de Staten voor te 
leggen.
4.	De Staten periodiek (minimaal 2* per jaar) over de start, 
effecten en eind conclusies van de pilots te rapporteren;

VVD Appelman, J.N.J. S&B 16-01-2023: Op 11 januari lichten gedeputeerden Economie en Platteland in de commissie RND de stand van zaken toe.
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RND RND45 3040246 9-11-2022 Vaststellen en monitoren staat van de N2000-gebieden
Verzoeken het college:
a.	Een pilot met de Overijssel te starten voor het verkennen 
van een alternatieve manier voor het vaststellen van de staat 
van de natuur in het N2000-gebied de Weerribben, als 
mogelijk alternatief voor KDW;
b.	De pilotkennis, inzichten te delen binnen het IPO en LNV 
voor bredere inzet;
c.	Resultaten vanuit de gezamenlijke pilot bij de jaarlijkse 
monitoring Stikstof aan PS te rapporteren; 
2.	een pilotvoorstel – binnen de begroting 2023 – aan PS in het 
voorjaar 2023 voor te leggen;

VVD Hofstra, H.J. S&B

RND RND47 3040257 9-11-2022 Verduurzaming Ijsselmeervisserij
Verzoeken het college:
Te onderzoeken of de resterende middelen ingezet kunnen 
worden om voor de IJsselmeervisserij de stap naar smart 
fishing te stimuleren en daarover PS op de hoogte te houden 
van de voortgang.;

SGP, CDA, 
ChristenUnie, 
PVV, JA21

Appelman, J.N.J. GE 20-01-2023: Momenteel wordt er gewerkt aan een pilot smart fishing ‘IJsselmeer-Markermeer’, die wordt voorgelegd aan het ministerie van LNV, 
Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân, Noord-Holland, Flevoland om deze te bekostigen uit de middelen voor sociaal flankerend maatregelen voor een 
toekomstbestendige IJsselmeervisserij (Regiodeal-middelen).

RND RND48 3040258 9-11-2022 Landbouwtransitie in Flevoland
Verzoeken het college:
 Doelen en activiteiten die de landbouwtransitie naar een 
toekomstbestendige- en weerbare landbouw betreffen te 
vatten in één compact en samenhangend verhaal met als doel 
een samenvatting van bestaand beleid en lopende activiteiten 
te geven en dit document binnen redelijke termijn  te 
presenteren aan Provinciale Staten. Waarin ook  inzichtelijk is 
wat de progressie is, dan wel behaalde resultaten zijn, in 
relatie tot relevante criteria van ieder programma;

D66, 
GroenLinks, 
PvdD, SGP, CDA

Appelman, J.N.J. S&B 16-01-2023: Op 11 januari lichten gedeputeerden Economie en Platteland in de commissie RND de stand van zaken toe.

RND RND49 3054681 14-12-2022 Opheffen geheimhouding
Spreken uit:
•	De landsadvocaat in te schakelen, en deze opdracht te 
verlenen om 
o	uit te zoeken in hoeverre geheimhouding is opgelegd op de 
kabinetsbesluitenlijst van 5 juli 2022 (aankoopovereenkomst 
stikstofemissieruimte) voorafgaand aan de bekrachtiging van 
de geheimhouding op het stuk ‘Koopovereenkomst 
stikstofemissieruimte Oosterringweg 47 in Bant' door PS op 7 
september 2022
o	uit te zoeken hoe geheimhouding alsnog opgeheven of 
opgelegd kan worden
o	verslag van de uitwerking hiervan terug te rapporteren in 
een beeldvormende RND sessie voor het einde van de huidige 
statenperiode.
•	Een commissie in te stellen conform artikel 82 van de 
provinciewet, met als doel namens de staten deze opdracht te 
laten formuleren en hierover terug te rapporteren in de 
commissie RND.
•	In deze artikel 82 commissie de volgende 5 staten-
/burgerleden te benoemen:
De heer Beenen (JA21), de heer Ismaili Alaoui (GroenRood), de 
heer van Slooten (CDA), mevrouw Müller (VVD), de heer 
Boutkan (PVV).
•	Het onderzoeksbudget voor PS voor de dekking van de kosten 
van de landsadvocaat ter beschikking te stellen
•	Als PS zich te conformeren aan de uitspraak van de 
landsadvocaat in deze.

JA21, FvD, SP, 
SGP, DENK, 
Fractie van den 
Berg, PVV

Griffie

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 4-11-2022: Deze uitspraak van de Staten zal worden opgenomen in het overdrachtsdocument "van Staten tot Staten" en in het (in)formatie proces onder de 
aandacht worden gebracht.
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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.

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.
21-06-2021: In de Mededeling Aanplant en bescherming van bomen (#2695202) is aangekondigd dat er in principe ruimte is langs provinciale wegbermen, 
maar dat lokaal onderzoek nodig is om te kijken of die ruimte ook benut kan worden. Momenteel wordt in het kader van de uitvoering van de 
Landschapsvisie en de bossenstrategie dit onderzoek opgestart om te kijken of en zo ja onder welke voorwaarden, aanplant mogelijk is. Op basis van dit 
onderzoek zal duidelijk worden waar bomen geplant kunnen worden. Wanneer het onderzoek is afgerond zullen de resultaten met Uw Staten gedeeld 
worden.
18-10-2021: Naar verwachting ontvangt u in de loop van de volgende maand hierover meer informatie.
07-02-2022: de inventarisatie is afgerond, een GS besluit is in voorbereiding om de beschikbare hectares te laten aanplanten. Hierover wordt nadat het 
besluit genomen is (waarschijnlijk half februari) een mededeling naar Provinciale Staten gestuurd.
31-10-2022. Inmiddels heeft GS het besluit genomen om de in kaart gebrachte hectares (ca 17 ha) te laten aanplanten. Dit zal in de loop van 2023 
plaatsvinden. De motie is hiermee afgedaan.

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

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 27-10-2021: Voor het eind van het jaar wordt een besluit gemaakt over de invulling. 
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.
21-06-2021: Geen wijzigingen.
18-10-2021: Eerste gesprekken weer opgestart.
07-02-2022: We geven invulling aan de motie door deel te nemen aan Energy Challenges, een organisatie die gedurende een jaar bij deelnemende scholen 
activiteiten verzorgt, om Flevolandse scholieren enthousiast te maken en te ondeerwijzen over de energietransitie. Zie mededeling #2873740. 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2873740-v5-PS-Mededeling-Deelname-Energy-Challenges.PDF. LIS 26 
januari 2022
31-10-2022 Geen wijzigingen
16-01-2023 In de jaren 2023-2025 wordt verder invulling gegeven aan de motie door deel te nemen aan de Energy Challenges, die activiteiten verzorgt, om 
Flevolandse scholieren enthousiast te maken en te onderwijzen over de energietransitie

07-02-2022: Voorgesteld 
wordt om tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.
31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan
16-01-2023 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

24-10-2022: in de commissie van 13 april is 
besloten deze nog niet af te voeren.

DOCUVITP-#2898341-v53-Lijst_van_Moties_(versie_januari_2022__oud_HB_2380699)
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