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E-24 11-11-2015 Programmabegroting 2016 
(PS)

De gedeputeerde zegt toe 
n.a.v. motie 14 (PvdD) een 
onderzoek uit te voeren naar de 
inrichting van insect-
vriendelijke wegen

Lodders, J. 19-4-2017 pilot bij-vriendelijk bermbeheer loopt nog tot 2018

E-33 25-11-2015 Flevokust Tijdens de besloten PS-
behandeling van het 
agendapunt Flevokust, heeft 
gedeputeerde Appelman een 
tweetal toezeggingen gedaan. 
Deze zijn opgenomen in het 
geheime verslag van deze 
behandeling.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan Voor de inhoud en uitvoering van genoemde toezeggingen kan contact opgenomen 
worden met de adjunct-griffier van de statengriffie.

E-40 03-02-2016 Begrotingswijziging en 
uitvoering Floriade 
Werkt!

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

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 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.

E-45 16-03-2016 Inspraakrijpheid ontwerp 
Mobiliteitsvisie

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat in het programma Mobiliteit 
en Ruimte  nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan 
het opstellen van indicatoren 
en het vertalen van de doelen 
uit de Mobiliteitsvisie in 
indicatoren.

Lodders, J. RE Jannien Elling 09-05-2016: Het proces van het programma is net opgestart. De vertaling van de 
doelen van de Mobiliteitsvisie in indicatoren zal naar verwachting voor de zomer 
van 2017 aan PS worden voorgelegd als onderdeel van het ontwerp Programma 
Mobiliteit en Ruimte.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Voor de commissie Economie van 31 mei 2017 staat een beeldvorming 
geagendeerd over doelen en indicatoren voor het programma Mobiliteit en Ruimte.
08-05-2017: Voorstel is om het ontwerp op 6 september oordeelsvormend en 27 
september besluitvormend te agenderen voor PS. Het definitief programma kan dan 
op 20 december oordeelsvormend en 10 januari 2018 besluitvormend worden 
geagendeerd. Hiermee wordt het ontwerp, in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
planning, niet vóór de zomer ter vaststelling voorgelegd, maar direct erna. Het 
voordeel hiervan is dat de inspraak niet in de zomerperiode plaatsvindt, maar 
daarna. Desgewenst kan het ontwerpprogramma op 28 juni ook nog beeldvormend 
worden besproken in PS. 
19-06-2017: Afgesproken is dat de beeldvorming over het ontwerp in dezelfde 
vergadering als de oordeelsvorming plaats zal vinden, dus op 6 september.



E-47 13-04-2016 Wijziging Verordening 
cofinanciering EFRO 
programma's

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat PS wordt geïnformeerd 
over eventuele technische 
wijzigingen door GS en over de 
voortgang van het EFRO 
programma in de vorm van het 
jaarverslag. 

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 30-06-2016: Op 25 mei hebben PS ingestemd met de eerste wijziging van de 
Verordening cofinanciering Europese EFRO-programma’s Flevoland 2014-2020 (# 
1880056)
13-12-2016: De toezegging over de voortgang van het EFRO-programma wordt 
ambtelijk opgepakt.
25-07-2017: Op 10 juli is het jaarverslag van 'Kansen voor West' verstuurd.

25-07-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-48 11-05-2016 Jaarstukken 2015 Toezegging gedaan in 
commissie Ruimte: 
Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat hij met een mededeling 
komt met evaluatie over het 
‘nieuwe bermbeheer en het 
maaibeleid (bijenvriendelijk’ 
aldus PvdD) waarbij eveneens 
wordt ingegaan op de wijze 
waarop dit is geregeld en welke 
resultaten dat geeft.

Lodders, J. 19-04-2017 pilot bijvriendelijk bermbeheer loopt nog tot 2018

E-58 31-08-2016 Economisch Programma Provinciale Staten worden 
tweemaal per jaar 
geïnformeerd over de voortgang 
van het Economisch Programma

Appelman, J.N. RE Jannien Elling 07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Het Economisch Programma loopt door tot 2020. In die tussenliggende 
periode zal PS tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van het 
Economisch Programma. Dit loopt en daarom wordt voorgesteld tot afvoeren van 
deze lijst over te gaan.

28-08-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-59 31-08-2016 Economisch Programma De EVO-doelen in het 
programma worden over de 
hele breedte geconcretiseerd 
bij de ontwikkeling van het 
monitoring en evaluatie 
instrument.

Appelman, J.N. RE Jannien Elling 07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Geen wijzigingen.
08-5-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Geen wijzigingen.

E-68 19-04-2017 Integrale commissie 
Perspectiefnota

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat PS op korte termijn een 
voorstel voor invulling van de 
PM post Kornwerderzand 
ontvangt.

Appelman, J.N. 08-05-2017: PS zal hierover op 19 juli 2017 worden geïnformeerd.
19-06-2017: Is afgehandeld tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 10 
mei 2017.

19-06-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-69 19-04-2017 Integrale commissie 
Perspectiefnota

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat hij zal bezien in 
hoeverre de toeristische 
overstappunten kunnen worden 
verbreed naar toeristische 
rustpunten en PS hierover zal 
informeren.

Rijsberman, M. RE Jannien Elling 08-05-2017: Wordt opgepakt.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Geen wijzigingen.
09-10-2017: De realisatie van Toeristische Overstappunten en 
pleisterplaatsen/rustpunten is opgenomen in uitvoeringsagenda Recreatie & 
Toerisme. De uitvoeringsagenda wordt naar alle waarschijnlijkheid eind november 
bekrachtigd.

E-70 10-05-2017 PS vergadering 
Perspectiefnota

Gedeputeerde Appelman zegt 
ten aanzien van de 
spoorwegverbinding Flevokust 
toe dat het college nog eens zal 
kijken welke investering een 
dergelijke spoorlijn zou vragen.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 23-05-2017: Wordt opgepakt en in vierde kwartaal 2017 geagendeerd in commissie.



E-71 17-05-2017 Jaarstukken 2016 Namens gedeputeerde Meijer, 
zegt gedeputeerde Lodders toe 
dat er na het zomerreces 
gerapporteerd wordt over het 
functioneren van de 
Mobiliteitscentrale. 

Meijer, A. Jannien Elling 28-08-2017: De provincie heeft een opdracht verstrekt aan een adviesbureau om de 
Mobiliteitscentrale Flevoland te evalueren. De resultaten van dit onderzoek worden 
in oktober verwacht.
09-10-2017: De resultaten van het onderzoek worden in december verwacht.

E-72 17-05-2017 Jaarstukken 2016 Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat de commissie Ruimte 
voor het zomerreces een 
voorstel voor besteding van de 
resterende ZZL gelden 
ontvangt.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 19-05-2017: Op 05-07-2017 wordt voorstel in commissie Ruimte besproken.
25-07-2017: Voorstel is besproken en PS hebben op 19 juli jl. ingestemd.

25-07-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-73 17-05-2017 Jaarstukken 2016 Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat de uitvoering en 
voortgang van de nota 
Recreatie & Toerisme na het 
zomerreces geagendeerd kan 
worden.

Rijsberman, M. RE Jannien Elling 28-08-2017: Wordt opgepakt.

E-74 17-05-2017 Denkrichting besteding 
cofinanciering Floriade 

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat het voorstel voor 
besteding van de 8 mio 
cofinanciering Floriade 
oordeelsvormend en separaat in 
de commissie wordt besproken. 
De integrale besteding van de 
middelen t.b.v. het Fonds 
Verstedelijking Almere wordt 
besproken in de commissie 
Ruimte.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 03-10-2017: Een integrale sessie wordt voorbereid.

E-75 31-05-2017 Voortgangsrapportage 
uitvoeringsprogramma 
Floriade

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat in volgende 
voortgangsrapportages meer 
specifieke informatie over de 
financiële uitgaven wordt 
opgenomen.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 25-07-2017: In voortgangsrapportage najaar 2017 zal meer informatie opgenomen 
worden.

E-76 28-06-2017 Verkenning gezamenlijke 
aanbesteding OV

Gedeputeerde Appelman 
(vervanger gedeputeerde 
Meijer) zegt toe dat schriftelijk 
wordt geantwoord op de vraag 
van 50Plus of het college bereid 
is het dictum van de door 
50Plus ingediende motie in de 
PS vergadering van 7 juni 2017, 
mee te nemen in de 
verkenning.

Meijer, A. RE Jannien Elling 28-08-2017: Strikt genomen is de hoogte van de openbaar-vervoertarieven geen 
onderdeel van de verkenning voor de gezamenlijke aanbesteding. Omdat een 
soortgelijke motie in PS van Gelderland is aangenomen, is het voorstel om ook in 
Flevoland de motie toch te betrekken in de verkenning voor de aanbesteding.

E-77 06-09-2017 Jaarprogramma Fonds 
Verstedelijking Almere

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat de commissie een 
integrale presentatie ontvangt 
over het totaal van de Floriade, 
waarbij zowel de inzet van 
Almere als de inzet van de 
provincie duidelijk gemaakt 
wordt.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 03-10-2017: Een integrale sessie wordt voorbereid.



E-78 06-09-2017 Jaarprogramma Fonds 
Verstedelijking Almere

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat bij de verdere 
besluitvorming aandacht zal 
worden gegeven aan de wijze 
waarop het project voldoet aan 
de criteria/kaders die PS 
hebben geformuleerd. 

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 03-10-2017: Wordt opgepakt.

E-79 06-09-2017 Tariefwijziging OV Gedeputeerde Meijer zegt toe 
dat tijdige bespreking van de 
tariefwijziging OV in 2018 in de 
commissie zal plaatsvinden.  

Meijer, A.

E-80 06-09-2017 Tariefwijziging OV Gedeputeerde Meijer zegt toe 
dat hij de commissie zal 
informeren zodra er meer 
bekend is over het 
verwijtbaarheidsonderzoek naar 
het betrokken adviesbureau. 

Meijer, A.
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