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Door:

Portefeuillehouder
Nieuw

RND

RND1

volgt

26-2-2020

GroenLinks, CDA, Reus, J. de
Versnelling woningbouw Flevoland
ChristenUnie,
Verzoeken het college
-In de gesprekken met het Rijk omtrent de PvdA, VVD
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.

S&B

RND

I3b

30-1-2019

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

S&B

Fackeldey, J.A.

Naam
afdeling

Planning/ Stand van zaken
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Naam
afdeling

RND & I4
EMS

2452085

10-7-2019

Besluitvorming rondom nieuwe college
50PLUS
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.

RND

I7

2483047

18-9-2019

RES-Opwekken energie:
PS Spreekt uit: Dat er in de breedte, naast
de opwekking van zon en wind, gekeken
wordt naar alle mogelijkheden van
duurzame energieopwekking en opslag die
toekomstbestendig zijn waarbij dit in
harmonie gaat met de (aanleg van nieuwe)
natuur, recreatie- en belevingswaarde.

D66,
Fackeldey, J.A.
GroenLinks,Chri
stenUnie, CDA,
PvdA

RND

I8

2483048

18-9-2019

RES-Burgerparticipatie:
verzoeken het college om uitwerking te
geven aan de bouwsteen ‘Participatie’
(informeren, ideeën/mening ophalen van
inwoners en betrekken/meedoen in
bijdrage) om de diverse groepen inwoners
van Flevoland mee te nemen in het tot
stand komen van het RES bod Flevoland.

VVD,PvdA

n.v.t.

Griffie/BD
O

Fackeldey, J.A.

Planning/ Stand van zaken

Advies
portefeuillehouder

Advies Commissie

S&B

18-11-2019: In de concept-RES wordt dit duidelijk benoemd en
meegenomen. Het is overigens ook een verzoek dat uit verschillende
raden is gedaan nav behandeling van Startnotitie RES Flevoland.
24-02-2020: Opgenomen in de concept-RES welke in GS behandeld
wordt dd 3 maart 2020 en in PS 6 mei (RND) en 27 mei PS

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

04-03-2020:
Motie handhaven
omdat de conceptRES nog niet in te
zien is.

S&B

18-11-2019: De bouwsteen participatie is een belangrijke bouwsteen
voor de RES. Op 26 november as. zijn statenleden en andere
Flevolandse volksvertegenwoordigers uitgenodigd om kennis te nemen
van de bouwstenen zoals deze een plek zullen krijgen in de conceptRES.
24-02-2020: Opgenomen in de concept-RES waarbij is aangegeven dat
in de RES 1.0 (03-2021) een nadere uitwerking komt over dit thema.

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

04-03-2020:
Motie handhaven
omdat de conceptRES nog niet in te
zien is.
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RND

I9

2483049

18-9-2019

RES-Woonlastenneutraliteit en
betaalbaarheid:
Dragen het college op in het kader van de
wartme-transitite (van aardgas los) het
aspect betaalbaarheid voor burgers c.q. de
doelstelling van woonlasteneutraliteit:
- als een belangrijk aandachtspunten te
bespreken met de Flevolandse gemeenten
- concreter uit te werken in de concept RES
en de RES 1.0
-Provinciale Staten goed te informeren over
het realiseren van woonlastenneutraliteit
en hierbij specifiek aandacht te besteden
aan de lagere en middeninkomens

PvdA, VVD,
Fackeldey, J.A.
D66,ChristenUni
e,
GroenLinks,50Pl
us,Denk,CDA

RND

I10

2513485

13-11-2019

Onderzoek Kernenergie en Thorium:
FvD
Verzoeken het college
- om onderzoek te doen naar de mogelijke
rol van kernenergie en Thorium in de
Flevolandse energiemix, waarbij gelet
wordt op kosten, voorwaarden en beoogde
bijdragen in het behalen van de
klimaatdoelen,
- om daarbij de mogelijkheden in beeld te
brengen om dit onderzoek met andere
provincies uit te voeren, aangezien een
eventuele kerncentrale niet
noodzakelijkerwijs in de provincie
Flevoland hoeft te worden gebouwd,
- om de onderzoeksresultaten te betrekken
bij de totstandkoming van de RES 1.0

RND

I13

2513498

13-11-2019

Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals
herbruikbare bekers aan subsidies voor
festivals en evenementen:
Verzoeken het college
te onderzoeken of het mogelijk is bij het
verstrekken van subsidies aan festivals en
evenementen duurzaamheidseisen, te
denken valt aan het gebruik van
herbruikbare bekers, op te nemen

SP

Portefeuillehouder
Nieuw

Naam
afdeling

Planning/ Stand van zaken
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S&B

18-11-2019: Deze motie wordt verwerkt in de concept-RES en
meegenomen in het proces op weg naar RES 1.0 zoals dat beschreven
wordt in de concept-RES.
24-02-2020: Is als uitganspunt opgenomen in de concept-RES en zal in
de komende RES-sen terugkomen met meer duiding indien mogelijk.

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

04-03-2020:
Motie handhaven
omdat de conceptRES nog niet in te
zien is.

Fackeldey, J.A.

S&B

25-11-2019: Is ambtelijk in voorbereiding.24-02-2020: Zie mededeling
#2548001.

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

04-03-2020:
Motie handhaven:
Op 17 maart is een
bijeenkomst in
Zwolle. Wellicht
geeft mededeling
op 5-3 meer
duidelijkheid.

Smelik, C.W.

S&B

24-02-2020: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
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RND

I14

2513505

13-11-2019

RND

I15

2513509

13-11-2019

RND

I18

20-11-2019

Door:

Naam
afdeling

Planning/ Stand van zaken

Transitiecoalitie Voedsel:
ChristenUnie,
Appelman, J.N.J.
Verzoeken het college
GroenLinks, CDA
- Te onderzoeken of het aansluiten als
provinciale overheid bij de Transitiecoalitie
Voedsel mogelijk is
- Te onderzoeken of aansluiting bij de
Transitiecoalitie Voedsel onze ambitie
ondersteunt en versterkt
- Binnen 6 maanden te rapporteren naar
Provinciale Staten over de uitkomsten van
dit onderzoek en eventueel met voorstellen
te komen om aan te sluiten bij deze
Transitiecoalitie Voedsel

S&B

24-02-2020: Beantwoording is in behandeling.

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

Hofstra, H.J.

S&B

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

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.

Hofstra, H.J.

GroenLinks,
D66, PvdD

Portefeuillehouder
Nieuw

De verzamelde gegevens verwerken we in een ambtelijk advies.
De planning is dat deze voor 1 maart naar de Staten kan.

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.
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Portefeuillehouder
Nieuw
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Jongeren kunnen energie besparen
PvdD, DENK
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

Fackeldey, J.A.

S&B

24-02-2020: U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

Ondertekenen Nationale Bijenstrategie
Verzoeken het college
1. De Nationale Bijenstrategie te
ondertekenen.
2. Samen met andere Flevolandse partners
te onderzoeken op welke wijzen de
nationale bijenstrategie een onderdeel kan
vormen van het reguliere natuurbeleid en
initiatieven hiertoe te stimuleren.
3. Provinciale staten hierover op de
daarvoor bestemde P&C momenten te
rapporteren.

Hofstra, H.J.

S&B

12-11-2018: Op 20 september 2018 heeft de Gedeputeerde namens het
college van GS de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend. Zie
eDocs 2297383 (LIS 16 januari 2019 Duurzaamheid). Er wordt in de
winter een symposium georganiseerd met gemeenten, waterschap,
terrein beherende organisaties, landschapsbeheer, het agrarisch
collectief en enthousiaste particuliere partijen in samenwerking met
vertegenwoordigers van Groene Cirkels bijenlandschap. Leden van PS
zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen. PS zullen bij de behandeling
van de Perspectiefnota geïnformeerd worden over de voortgang 28-012019: Op 30 januari 2019 wordt een Werkconferentie wilde bijen
georganiseerd waarvoor de statenleden een uitnodiging hebben
ontvangen. De oogst van deze werkconferentie moet nog landen in het
reguliere natuurbeleid. Hierover zijn verkennende gesrpekken
geweest.
06-05-2019: De Werkconferentie wilde bijen getuigde van grote
betrokkenheid van de aanwezige partijen. Duidelijk werd dat de
grootschalige inrichting van Flevoland en de dominantie van zeeklei
belemmeringen zijn voor een rijke bijenfauna in grote delen van
Flevoland. Gebieden met een ander bodemtype en voormalige
zandopspuitingen bieden de grootste potenties om vanuit Flevoland
een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Nationale
Bijenstrategie. Tijdens de werkconferentie werd nadrukkelijk aan de
provincie verzocht de regierol te nemen. Inmiddels is n.a.v. de oogst
van de werkconferentie een stappenplan opgesteld om uiteindelijk te
bepalen waar de grootste kansen liggen om het leefgebied van wilde
bijen te verruimen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

CU, PvdD, S+F,
50PLUS, PvdA,
GL, CDA, D66,
PVV, SGP
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19-08-2019: 1.Afgerond met de ondertekening van de Nationale
Bijenstrategie door Harold Hofstra op 20 september 2018 namens het
college van GS.
2.Het onderzoek is in gang gezet met als aftrap de Werkconferentie
wilde bijen op 30 januari 2019. Op basis van het stappenplan is een
eerste inventarisatie uitgezet van potentieel geschikte gebieden voor
wilde bijen. Dit heeft een aantal bijzondere waarnemingen
opgeleverd. Definitieve verslaggeving wordt eind dit jaar verwacht.
Ondertussen lopen er al meerdere initiatieven van externe partijen.
3.Tot op heden is hier nog geen aanleiding voor geweest.
18-11-2019: 2 en 3. De Nationale Bijenstrategie gaat onderdeel
uitmaken van het Actieplan Biodiversiteit dat aangekondigd is in
Coalitieakkoord
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