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D1 1660786 17-09-2014 Heel Flevoland op het snelle net

Verzoeken het college: 

Een programma van eisen te definiëren waarmee 

marktpartijen een business case kunnen maken 

op het gebied van snel internet en dit uiterlijk 

het eerste kwartaal van 2015 voor te leggen aan 

Provinciale Staten van Flevoland. Voor de 

gemaakte proceskosten stellen wij 50.000 euro 

beschikbaar uit de STROP (Strategische Reserve 

Ontwikkeling Projecten).

VVD,  CU, 

SGP, D66, 

50Plus, CDA, 

SP, GL, PvD

Rijsberman,  

M.

05-01-2015: Het verkennend onderzoek is gestart in laatste kwartaal 

van 2014. Oplevering 1e kwartaal van 2015.

Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de problematiek rondom 

breedband internet in het buitengebied van Flevoland.

19-01-2015: Marktpartijen wordt gevraagd om op basis van dit advies 

in het 1e kwartaal van 2015 een sluitende business case op te stellen.

20-02-2015: Oplevering definitief rapport aangevuld met 

businesscases van marktpartijen volgt 1e week van maart 2015.

27-03-2015: Zie # 1718862. Voorstel: afvoeren.

27-03-2015: Voorgesteld wordt om 

tot afvoeren van deze lijst over te 

gaan.

D2 1665370 29-10-2014 Kwaliteitsimpuls 

Verzoeken het college:

Een voorstel voor de kwaliteitsimpuls openbaar 

vervoer gelijktijdig met de behandeling van de 

jaarrekening 2014 aan te bieden; bij dit 

voorstel voor een kwaliteitsimpuls OV tevens 

het rekeningresultaat 2014 te betrekken.

VVD, PvdA,

CDA, CU

Stuivenberg, A. 04-11-2014: Mededeling volgt bij de behandeling van de jaarrekening 2014.

10-12-2014: Geen wijzigingen.

09-02-1205: Geen wijzigingen.

20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.

25-05-2015: Geen wijzigingen.

10-08-2015: Naast de beantwoording hierover tijdens de behandeling van 

de Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: 

Voorstel wordt gedaan om deze 

nummers samen te voegen tot één 

onderwerp

D3 1676029 12-11-2014 Dragen het college van GS op:

• onderzoek te doen naar de consequenties 

van het vergroten van de capaciteit van het 

vraagafhankelijk OV in relatie tot de 

bereikbaarheid van de genoemde kernen en 

gemeente in de avonduren en in het weekend;

• de uitkomsten van dit onderzoek aan 

Provinciale Staten voor te leggen en te 

betrekken bij de uitwerking van de nota 

Openbaar vervoer.

SP Stuivenberg, A. 10-12-2014: Dit onderzoek wordt betrokken bij de implementatie van de OV-

visie.

09-02-2015: Geen wijzigingen.

20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.

25-05-2015: Geen wijzigingen.

10-08-2015: Een medeling hierover volgt in oktober 2015.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: 

Voorstel wordt gedaan om deze 

nummers samen te voegen tot één 

onderwerp

D4 1676031 12-11-2014 Dragen het college van gedeputeerde staten 

op:

• onderzoek te doen naar de consequenties 

van het aanbieden van (gratis) internet in de 

bussen van het provinciaal streek¬vervoer;

• de uitkomsten van dit onderzoek aan 

Provinciale Staten voor te leggen en bij het 

voorstel voor de kwaliteitsimpuls van het 

Open¬baar vervoer te betrekken.

en gaan over tot de orde van de dag

SP Stuivenberg, A. 10-12-2014: Mededeling volgt bij de behandeling van de jaarrekening 2014.

09-02-2015: Geen wijzigingen.

20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.

25-05-2015: Geen wijzigingen.

10-08-2015: Naast de beantwoording hierover tijdens de behandeling van 

de Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: 

Voorstel wordt gedaan om deze 

nummers samen te voegen tot één 

onderwerp
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D5 1694397 17-12-2014 Nieuwe natuur:

Verzoeken het college:

- De regierol op de programmasturing van 

Nieuwe Natuur in het vervolgproces voort te 

zetten;

- Vanuit deze rol invulling te geven aan de 

uitwerkingskaders en toe te zien dat deze zijn 

geborgd, voordat wordt overgegaan to het 

sluiten van overeenkomsten;

- Een platform Nieuwe Natuur in te richten om 

de dynamiek in het programma in te faciliteren. 

Daarbij in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen, de reservelijst daarbij te 

betrekken en eventueel te verruimen.

CDA Appelman, J.N. 20-02-15: Met schriftelijke mededeling #1708077 is PS op 19 februari jl. op

de hoogte gebracht van de vervolgaanpak van het programma Nieuwe

Natuur en de inrichting van een platform Nieuwe Natuur

27-05-15: Op 16 maart officiële aftrap van het Platform Nieuwe Natuur met

de lancering van de website.

Alle gehonoreerde projecten, maar ook de op de reservebank geplaatste

projecten hebben toegang gekregen tot digitale platform. Daarnaast

worden in komende periode bijeenkomsten georganiseerd waarin

informatie wordt gedeeld die voor de uitwerking van de projecten

interessant is. De provincie gebruikt de website om programma informatie

door te geven, zoals mogelijkheden van ondersteuning, stappenplannen

e.d. Projecthouders bepalen hoe gebruik gemaakt wordt van het platform. 

In eerste kwartaal 2015 alle gehonoreerde projecten meermalen bezocht

om vervolgaanpak te bespreken en behoefte aan ondersteuning op te

halen. Provincie biedt naast reguliere ondersteuning de mogelijkheden van

specialistische steun aan, zoals bij ontwerp, kostenbepaling en procedures.

Voor de projecten rondom Almere is een bureau ingehuurd die de

samenwerkingsmogelijkheden verbindend verkend. In de periodieke

voortgangsrapportage zal verdere informatie over de voortgang en

activiteiten worden gegeven.

De informatie over de voortgang van

deze motie zal voortaan via de

periodieke (twee jaarlijkse)

voorgangsrapportage verlopen.

D6 1694402 17-12-2014 Nieuwe natuur:

Verzoeken het college:

- De aanleg en de inrichting van een recreatieve 

fiestroute tussen de bestaande fietsbrug over de 

A6 en het Horsterwold uit te werken

- Hiervoor een passende dekking aan te geven 

binnen één van de programma's of de daartoe 

voor in aanmerking komende reserves en 

voorzieiningen

- Een voorstel totm realisatie en dekking aan de 

Provinciale Staten voor te leggen uiterlijk in 

februari 2015

PvdA Appelman, J.N 06-08-2015: Met mededeling 1712648 is op 5 maart 2015 nadere informatie 

over de fietsroute Grote Trap (Adelaarstracé) naar uw Staten verzonden.

06-08-2015: Naar oordeel Pfh is

invulling gegeven aan de toezegging.
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D7 1430153 14.11.12 HOV naar het noorden via de NOP

GS wordt opgedragen om als een HOV-verbinding 

naar het noorden via de NOP werkelijk van 

belang is, dit onderwerp wel actief op te 

pakken. Naast aandacht voor het lopende 

alternatief ook aan de slag te gaan met andere 

alternatieven. PS intensief en (inter) actief te 

betrekken bij beleidsvorming, waar mogelijk 

smaen met de provincies Friesland en 

Groningen.

CU, VVD, CDA,

GL, PvdA, 

Stuivenberg, A. Gedeputeerde Lodders neemt het initiatief, met de colleges van Groningen 

en Friesland, om samen met een delegatie van de staten een proces te 

starten. Op 6 juni is PS via een mededeling geinformeerd over de aanpak 

van de HOV-verbinding. (zie HB 1499494)   05-02-2014: Zie mededeling # 

1499494.  08-04-2014: De voorbereidingen voor de conferentie zijn in 

uitvoering. 22-05-2014: Ten behoeve van de voorbereiding van de 

conferentie heeft de werkgroep van Statenleden op 16 april jl. 

aandachtspunten meegegeven. Deze worden verwerkt in een plan van 

aanpak. 21-08-2014: Ten behoeve van de commissievergadering op 17 

september 2014 zal via een mededeling de stand van zaken worden 

doorgegeven. 07-10-2014: De mededeling is niet ingebracht in de 

vergadering van 17 september 2014 en is op dit moment nog in 

voorbereiding. 04-11-2014: Met de mededeling # 1657673 d.d. 8 oktober 

2014 bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking 

tot de voorbereiding van de werkconferentie.

10-12-2014: Geen wijzigingen.

09-02-2015: Tijdens de vergadering van de statencommisie E&B (28-01-

2015) is aan de orde geweest dat de conferentie wordt doorgeschoven tot 

na de PS-verkiezingen. De opzet + datum van de conferentie wordt 

besproken tijdens eerstvolgende vergadering (op 18-02-2015). 

Nu het presidium recent heeft besloten dat de vergadering van 18-02-2015 

niet doorgaat, zal de informatie over de opzet van conferentie binnenkort 

schriftelijk aan PS worden meegedeeld. In overleg met de statengriffie is 

10 juni 2015 bepaald als datum voor de conferentie. 

04-11-2014: Toezegging handhaven. 19-02-2014: Handhaven in afwachting van 

resultaat van nog te nemen initiatieven, 

waaronder proces samen met delegatie uit 

de staten

D7 Vervolg 20-02-2015: Geen wijzigingen.

25-05-2015: Voor de conferentie is inmiddels een vooraankondiging 

verstuurd. Begin juni volgt de uitnodiging en het programma.

10-08-2015: Op verzoek van GS is de conferentie verschovennaar een nader 

te bepalen datum in het najaar.

D10 1771868 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-2019: verdergaande 

klimaatdoelstellingen 2020:       Verzoeken het 

college:                                      de Urgenda en 

andere onafhankelijke experts uit te nodigen 

voor een beeldvormende sessie met GS en PS 

waarin de mogelijheden van de provincie om 

vergaande stappen te nemen tegen 

klimaatverandering op de agenda staan                                                                   

en binnen 6 mnd na deze sessie aan PS voor te 

leggen wat de mogelijkheden van de 

Prov.Flevoland zijn om een bijdrage te leveren 

aan de vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen

PvdD, CU, 

50Plu, GL

Appelman, 

J.N. namens  

ph 

Stuivenberg, 

A.

10-08-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
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