Lijst van Toezeggingen Commissie Economie en Bereikbaarheid

Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder

E-3

11-06-2014

Doorstart fonds MKB

De bevindingen van de accountant Appelman, J.N.
zijn onderdeel van de jaarlijkse
rapportage aan PS

E-6

12-11-2014

PS Programmabegroting De gedeputeerde zeg toe dit jaar Rijsberman, M.
en Jaarstukken 2014 (PS met informatie richting PS te
27 mei 2015)
komen over de verdere
optimalisatie van het wandel- en
fietsroutenetwerk.

E-19

07-10-2015

Verbindingsweg Lelystad Gedeputeerde Lodders zegt toe
airport
dat het rapport van Arcadis
openbaar wordt bij presentatie
van het definitieve ontwerp.

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

23-06-2014: Wanneer de verslaglegging over het eerste jaar van het MKBDoorstartfonds is afgerond, zal deze toezegging worden betrokken bij de
rapportage. 21-08-2014: Het fonds is geëffectueerd. Medio 2015 volgt een
eerste rapportage.
07-10-2014: Geen wijzigingen.
04-11-2014: Geen wijzigingen.
10-12-2014: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
09-02-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
20-02-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
20-04-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
25-05-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
10-08-2015: Is uitgesteld tot het najaar.
01-10-2015: Is uitgesteld tot het najaar 2015.
06-11-2015: Is uitgesteld naar voorjaar 2016.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Uitgesteld naar zomer 2016.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Zie mededeling 1911393.

30-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

10-12-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
09-02-2015: Geen wijzigingen.
20-04-2015: Op dit moment wordt er door gemeenten en Toerisme Flevoland
definitieve invulling gegeven aan hoe het fietsroutenetwerk in Flevoland te
promoten en te vermarkten. Dit als onderdeel nog van de toegekende
projectaanvraag dichten fietsknooppuntennetwerk Flevoland. Daarnaast is
in de Uitvoeringsstrategie Verhardingen van de afdeling Infrastructuur is
opgenomen, dat de provincie Flevoland het onderhoud verzorgt van
bebording langs de eigen wegen en fietspaden en dit is ook van toepassing
op de bewegwijzering van diverse routestructuren in Flevoland. Ten slotte is
de provincie Flevoland samen met de 11 andere provincies zich ambtelijk
aan het beraden hoe in de toekomst samen te kunnen werken aan het in
stand houden en de kwaliteitsborging van grensoverschrijdende
routestructuren en netwerken. In de tweede helft van 2015 is die invulling
en mate van samenwerking met eventuele overige partijen bekend. In de
tweede helft van 2015 ontvangt u hierover een mededeling.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: In oktober volgt hierover een mededeling.
01-10-2015: : In november ontvangen de statenleden een voorstel waarin de
procesgang van het uitvoeringsproject Routing in Flevoland met onder
andere ontwikkeling en thematiseren van toeristische routes (fietsen,
wandelen etc.) wordt beschreven evenals de procesgang om te komen tot
een nota Recreatie & Toerisme 2017-2019.
06-11-2015: Geen wijzigingen.

Lodders, J.
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E-20

07-10-2015

Steun aan reddingsplan
Berechja

Gedeputeerde Appelman zegt toe Appelman, J.N.
dat PS éénmaal per jaar worden
geïnformeerd over de
ontwikkelingen, op basis van
informatie van het Ministerie en
de betreffende instelling.

06-11-2015:
25-11-2015:
25-01-2016:
07-03-2016:
04-04-2016:
09-05-2016:
30-05-2016:

E-22

14-10-2015

Programmabegroting
2016

Appelman, J.N.
Gedeputeerde Lodders zegt toe
schriftelijk PS in kennis te stellen
van de wijze waarop het college
uitvoering geeft aan de motie
"Behoud werkgelegenheid"
(50plus), aangenomen bij
behandeling van de
Perspectiefnota 2016.

06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord in reactie op toezeggingen welke
gedaan zijn in de commissievergadering van 14 oktober 2015 en betrekking
hebben op de programmabegroting.
U kunt in bijlage A van de Programmabegroting lezen dat bij de
ontwikkeling van de nieuwe Human Capital Agenda dit onderwerp verder zal
worden meegenomen. Naar verwachting is deze medio 2016 gereed.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.

E-23

14-10-2015

Programmabegroting
2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe
dat PS een reguliere
terugkoppeling ontvangt over de
voortgang van infrastructuur
projecten, naast de rapportages
in de P&C-cyclus

Lodders, J.

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.

E-25

11-11-2015

Programmabegroting
2016 (PS)

J.N. Appelman
De gedeputeerde zegt toe in
januari 2016 in de commissie te
komen met een raamwerk met de
resultaten van de eerste
praktijkvoorbeelden (pareltjes)
die uit de lopende human capital
agenda naar voren komen en voor
uit te blikken naar de
opbrengsten, kansen en
bedreigingen van lopende en
toekomstige projecten.

25-11-2015: In de commissievergadering van 3 februari 2016 wordt een
presentatie gegeven aan de commissie economie.
25-01-2016: Bovenstaande commissievergadering is verplaatst naar 16 maart
2016.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.

E-26

11-11-2015

Programmabegroting
2016 (PS)

J.N. Appelman
De gedeputeerde zegt toe in
januari 2016 in de commissie met
een kader te komen voor een
economische visie op grond
waarvan PS keuzes kan maken,
waarbij er per keuze
investeringsvoorstellen komen
met voldoende
uitvoeringsperspectief.

25-11-2015: Wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 3
09-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
februari 2016.
over te gaan.
25-01-2016: Door wijzigingen in de commissie agenda is dit doorgeschoven
naar 9 maart.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Op 9 maart 2016 heeft een eerste interactieve sessie met de
commissie economie plaatsgevonden. Op 16 maart is een verdiepende sessie
over de Human Capital agenda geweest en op 30 maart zal een verdiepende
sessie rondom het thema MKB instrumentarium plaatsvinden.

Naar verwachting wordt u hierover medio 2016 geïnformeerd.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.

06-11-2015: Er wordt nu een model / format ontwikkeld om de
terugkoppeling naar PS te doen. In het eerste kwartaal 2016 zal die
terugkoppeling voor het eerst plaatsvinden.
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E-27

11-11-2015

Programmabegroting
2016 (PS)

De gedeputeerde zegt toe n.a.v. J.N. Appelman
motie nr. 6 (Meesterbeurs) dat hij
de Meesterbeurs zal betrekken bij
de human capital agenda en met
de stakeholders zal bezien of het
zinvol en reëel is om dit concept
daarin te betrekken.

E-28

14-10-2015

Programmabegroting
2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe
dat Flevoland zich aansluit bij de
lobby van Overijssel voor de
opwaardering van de N50
(begrotingsdoel 4.6.5 in de
begroting van de provincie
Overijssel)

E-29

18-11-2015

Doeltreffendheidsonderz Gedeputeerde Appelman zegt tot J.N. Appelman
oek TMI-regeling
dat in het 1e of 2e kwartaal van
2016 de Economische Visie
(inclusief MKB en
financieringsinstrumentarium) in
de commissie geagendeerd kan
worden.

25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
09-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
25-01-2016: Staan gepland op de LTP van de commissie Economie.
over te gaan.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Op 9 maart 2016 heeft een eerste interactieve sessie met de
commissie economie plaatsgevonden. Op 16 maart is een verdiepende sessie
over de Human Capital agenda geweest en op 30 maart zal een verdiepende
sessie rondom het thema MKB instrumentarium plaatsvinden.

E-30

18-11-2015

Doeltreffendheidsonderz Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
oek TMI-regeling
dat PS in het 2e kwartaal 2016
een statenvoorstel inzake het
uitvoeringsprogramma
Financiering & support MKB krijgt
aangeboden.

25-11-2015:
25-01-2016:
07-03-2016:
04-04-2016:
09-05-2016:
30-05-2016:

Wordt ambtelijk opgepakt.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.

E-31

18-11-2015

Doeltreffendheidsonderz Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
oek TMI-regeling
dat, in overleg met de
agendacommissie, in het 1e
kwartaal 2016 een workshop over
het instrumentarium voor
versterking MKB met de commissie
wordt georganiseerd.

25-11-2015:
25-01-2016:
07-03-2016:
04-04-2016:
09-05-2016:

Wordt ambtelijk opgepakt.
Workshop staat in de LTP gepland op 30 maart 2016.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
De workshop heeft op 30 maart 2016 plaatsgevonden.

E-32

02-12-2015

Lange Termijn Planning
commissie

Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
dat de positie van de OMFL, als
onderdeel van de
uitvoeringsorganisatie
Economische Agenda, na het
zomerreces 2016 voor te leggen
voor agendering.

25-01-2016:
07-03-2016:
beleid.
04-04-2016:
09-05-2016:
30-05-2016:

Geen wijzigingen.
Is afhankelijk in tijd van het nieuw vast te stellen economische

E-33

25-11-2015

Flevokust

Tijdens de besloten PSbehandeling van het agendapunt
Flevokust, heeft gedeputeerde
Appelman een tweetal
toezeggingen gedaan. Deze zijn
opgenomen in het geheime
verslag van deze behandeling.

25-11-2015:
25-01-2016:
07-03-2016:
04-04-2016:
09-05-2016:
30-05-2016:

Wordt ambtelijk opgepakt.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Gen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.

J. Lodders

J.N. Appelman

Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.

Voor de inhoud en uitvoering van genoemde toezeggingen kan contact
opgenomen worden met de adjunct-griffier van de statengriffie.
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09-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
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E-34

16-12-2015

PS-vergadering
Vragenhalfuurtje

E-36

03-02-2016

Toekomst busvervoer
Almere

Gedeputeerde Lodders zegt tot
dat het evaluatierapport over de
calamiteit op 4 juni 2015 in de
Noordersluis bij Lelystad-Haven
aan PS ter beschikking wordt
gesteld.

J. Lodders

A. Stuivenberg

7-03-2016: In overleg met de agendacommissie wordt gezocht naar een
09-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
geschikt moment en een geschikte vorm om de informatie over de
over te gaan.
bekostiging van het OV in nieuwe stadsdelen met de leden van de commissie
te delen vóór de oordeelsvorming over het ontwerp delegatiebesluit die op
11 mei is gepland.
04-04-2016: Is geagendeerd op 30 maart 2016 voor de Beeldvorming
Commissie Economie.
09-05-2016: 9-05-2016: Op 30 maart 2016 is in een beeldvormende sessie
voor de commissie Economie uiteengezet welke extra middelen benodigd
zijn en op welke manier dat bedrag tot stand is gekomen. Er is aanvullende
achtergrondinformatie verstuurd via Statenmedeling 1945334 (LIS 28-042016). De extra middelen vormen een onderdeel van de besluitvorming
(Statenvoorstel 1866739).

13-05-2016: 37 Middels mededeling #1872108 is PS schriftelijk geïnformeerd 13-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over de beslis- en go/no go momenten in het vervolg proces.
over te gaan.

Gedeputeerde Stuivenberg zegt
toe dat de commissie in mei 2016
nader wordt geïnformeerd over
eventuele extra middelen voor de
uitleglocaties binnen de gemeente
Almere.
E-37

03-02-2016

Vervolg Maritieme
Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
Servicehaven Noordelijk dat PS schriftelijk worden
Flevoland
geïnformeerd over de beslis- en
go/no go momenten in het vervolg
proces

E-38

03-02-2016

Vervolg Maritieme
Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
Servicehaven Noordelijk dat er sprake is van twee
Flevoland
businesscases : een businesscase
inzake de bestaande haven door
de gemeente Urk en een
businesscase inzake de nieuwe
haven, behorende bij het
Inpassingsplan.

E-39

03-02-2016

Begrotingswijziging en
uitvoering Floriade
Werkt !

Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
dat er een nota van antwoord
komt op de door de commissie
geformuleerde wensen en
bedenkingen inzake de Nadere
Regel en de Innovatiewedstrijden.

E-40

03-02-2016

Begrotingswijziging en
uitvoering Floriade
Werkt !

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

E-41

16-03-2016

J. Lodders
Lidmaatschap vereniging Gedeputeerde Lodders zegt toe
Amsterdam Airport Area dat het college PS informeert over
haar reactie op de ingediende
wensen en bedenkingen en over
het besluit over het lidmaatschap
van de vereniging AAA.

13-05-2016: E39 Middels PS mededeling 1867721 is antwoord gegeven op de 13-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
wensen en bedenkingen.
over te gaan.

\
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13-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
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E-42

16-03-2016

Ontwerp Inpassingsplan
Verbindingsweg en halve
aansluiting A6 Lelystad
airport

J. Lodders
Gedeputeerde Lodders zegt toe
dat de commissie wordt
geïnformeerd over de uitkomst
van de onderhandelingen met het
rijk over de rijksbijdrage.

11-04-2016: Over twee maanden (na de commissie van 16 maart) komt hier
naar verwachting meer duidelijkheid over. Op ambtelijk niveau worden nu
gesprekken gevoerd om tot de afspraken te komen.

E-43

16-03-2016

Startnotitie Plan
Recreatie & Toerisme
2016

M. Rijsberman
Gedeputeerde Rijsberman
informeert, indien beschikbaar,
de commissie over het aantal fte’s
in de recreatieve en toeristische
sector, als vertaling van de reeds
verstrekte
werkgelegenheidscijfers.

04-04-2016: Er wordt nagegaan welke gegevens er over aantal fte’s
beschikbaar zijn bij LISA (bron van cijfers werkgelegenheid Recreatie &
Toerisme) en in Vestigingsregister Provincie Flevoland.
09-05-2016: Naar verwachting worden de Staten hierover half mei
geïnformeerd.
23-05-2016: de toegezegde informatie is 19 mei aan PS gezonden dmv een
mededeling met onderwerp 'Uitsplitsing werkgelegenheidscijfers Recreatie
& Toerisme in fulltime en parttime'. Edocsnr. #1910695.
30-05-2016: Zie mededeling 1910695 en 1910722.

E-45

16-03-2016

E-46

J. Lodders
Inspraakrijpheid ontwerp Gedeputeerde Lodders zegt toe
Mobiliteitsvisie
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.
13-04-2016 Stand van zaken Lelystad Gedeputeerde Lodders zegt toe
J. Lodders
Airport
dat hij de commissie anwoordt op
de vraag van Groenlinks of het

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.

13-05-2016: op 28 april is door gedeputeerde Lodders een schriftelijk
13-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
antwoord gegeven op de vraag van GroenLinks over het verplaatsen van het over te gaan.
vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad Airport.

uitsluitend verplaatsing van het
vliegverkeer van Schiphol naar
Lelystad betreft, in relatie tot de
motie van het CDA (Tweede
E-47

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

Kamer)
Gedeputeerde Appelman zegt toe

J.N. Appelman

dat PS wordt geïnformeerd over
eventuele technische wijzigingen
door GS en over de voortgang van
het EFRO programma in de vorm

E-48

11-05-2016 Jaarstukken 2015

van het jaarverslag.
Toezegging gedaan in commissie

23-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
30-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

J. Lodders

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.
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11-05-2016 Jaarstukken 2015

Gedeputeerde Appelman zegt toe J.N. Appelman
dat de commissie uiterlijk 25 mei
2016 een mededeling over het
MKB doorstartfonds ontvangt.

30-05-2016: Zie mededeling 1911393.

E-50

11-05-2016 Jaarstukken 2015

Gedeputeerde Lodders zegt toe
dat de commissie nog vóór de PS
vergadering van 25 mei 2016
schriftelijk wordt geïnformeerd
over het aantal
verkeersslachtoffers op weg en
water in 2015.

30-05-2016: Een mededeling is in voorbereiding.

J. Lodders

E-51

25.05.2016

PS vergadering
vragenhalfuurtje, vraag
fractie PVV

Lodders, J.
De gedeputeerde zegt toe dat
Provinciale Staten medio juni een
overzicht ontvangen van storingen
bij sluizen en bruggen

E-52

25.05.2016

PS vergadering
vragenhalfuurtje, vraag
fractie PVV

Lodders, J.
De gedeputeerde zegt toe dat
Provinciale Staten voor het
zomerreces een mededeling
ontvangen over het vervangen van
storingsgevoelige installaties

E-53

01-06-2016 PS vergadering
Perspectiefnota

De gedeputeerde zegt toe dat bij Lodders, J.
Rijkswaterstaat (RWS) navraag
wordt gedaan over de situatie bij
Ketelbrug ivm
openstelling/filevorming, en of
een dergelijk overzicht
beschikbaar kan worden gesteld
aan de commissie.
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30-05-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

