
Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid

Nr Datum Agendapunt Onderwerp/

toezegging/

actie

Portefeuille-

houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

D-01 08-10-2014 Lange Termijnplanning Gedeputeerde Gijsberts deelt mee dat het onderwerp 

federatieplan windenergie in Flevoland die op 22 oktober 

in de LTP geagendeerd staat kan vervallen; de commissie 

wordt nog nader geïnformeerd over het verdere proces

Stuivenberg, A. 14-10-2014: Een mededeling is in voorbereiding.

28-10-2014: De commissie ontvangt begin november een mededeling.

05-01-2015: Zie mededeling # 1657582. Voorstel: afvoeren.

05-01-2015: voorgesteld wordt de toezegging vd 

lijst af te voeren 

14-01-2015: handhaven

D-02 22-10-2014 Vaststellen Lijst van 

Moties en Lijst van 

Toezeggingen 

Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat PS zal worden 

meegenomen bij de definitieve vaststelling van het 

beheerplan Natura. 

Hij denkt daarbij aan horen. Onbekend is nu nog of dat 

nog gaat lukken in deze statenperiode.

Stuivenberg, A. 28-10-2014: Het beheerplan ligt nu ter visie. De planning is dat er in 

december/januari een definitief beheerplan ligt. Dan volgt verdere informatie.

05-01-2015: Momenteel werkt DLG aan de nota van antwoord. Bedoeling is dat deze 

voor de Kerst ambtelijk in concept beschikbaar zal zijn. 

19-01-2015: DLG  is nog steeds bezig de nota van antwoord op te stellen. Op dit 

moment is het streven dat hij begin februari in concept gereed zal zijn. Het 

beheerplan en de nota van antwoord zullen na de verkiezingen geagendeerd 

worden in Provinciale Staten.

20-02-2015: EZ streeft ernaar in mei het definitieve beheerplan vast te stellen. Dat 

betekent of statenbehandeling in mei of vanaf september 2015.

27-03-2015: De nota van Antwoord wordt voor 30 maart afgerond. Kort na de Pasen 

zal de tekst van het definitief Natura 2000 beheerplan afgerond zijn en aangeboden 

worden aan de Staatssecretaris. Daarna zal de definitieve versie door de 

Staatssecretaris van EZ aan GS aangeboden worden met het verzoek om in te 

stemmen. De beeldvormende ronde is in de commissievergadering van 13 mei 

haalbaar.

25-05-2015: Het vervolg wordt afgestemd met de gedeputeerde.

10-08-2015: Komt 2 september aanstaande in de beeldvormende ronde.

D-03 29-10-2014 Provinciale Staten 

agendapunt 9c Visie  

Natuur en Landschap

Er komt komend half jaar, zo mogelijk voor het einde 

van de termijn van deze statenperiode, een nadere 

uitwerking

van het landschapsbeleid en aanpalende zaken daar waar 

een relatie ligt met het vitaal platteland zoals  onze 

ambitie voor biomassa.

Stuivenberg, A. 05-01-2015: Op 11 december is met de gebiedspartners een aftrap gedaan voor de 

nadere uitwerking van het landschapsbeleid. 

Indien inpasbaar in de commissie-agenda kan op 4 februari eventueel een 

beeldvormende ronde worden gehouden. 

19-01-2015: Een beeldvormende ronde staat op de agenda van 4 februari.

20-02-2015: Naar aanleiding van de discussie in de statencommissie zal de visie op 

het landschap worden opgenomen in het traject voor de omgevingsvisie dat wordt 

opgestart. 

27-03-2015: Geen wijzigingen.

25-05-2015: In verband met de start van de Omgevingsvisie is aan de toezegging 

voldaan.

10-08-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.

D-04 12-11-2014 PS 

Programmabegroting

De gedeputeerde zeg toe met de dienst te kijken naar 

mogelijke knelpunten en daarna met Landschapsbeheer 

in gesprek te gaan om tijdens de monitoring knelpunten 

voor otters te onderhouden of vervangen;

Lodders,J 05-01-2015: Wordt opgepakt door de ambtelijke organisatie.

19-01-2015: De provincie heeft in samenwerking met Landschapsbeheer de 

toekomstige knelpunten voor de otter in beeld. Daarnaast vindt er periodiek 

overleg met Landschapsbeheer plaats over de monitoring van otters, waarbij ook 

eventuele knelpunten bij bestaande ottervoorzieningen langs provinciale wegen 

worden besproken. 
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D-05 26-11-2014 OV-visie  De gedeputeerde zegt het navolgende toe m.b.t. het 

Implementatieplan OV-visie:

- Dit wordt in het 1e kwartaal 2015 opgesteld. De 

commissie wordt geïnformeerd over de fasering en de 

planning van de implementatie.

- PS-leden worden uitgenodigd voor de aparte sessies die 

in het kader van de implementatie van de OV-visie 

worden gehouden.

- Het Implementatieplan strekt over meerdere jaren en 

de commissie wordt jaarlijks over de voortgang 

geïnformeerd

- De extra middelen die PS t.b.v. de uitvoering van de OV-

visie beschikbaar hebben gesteld, komen terug in het 

Implementatieplan

- Het voorstel de Q-liner tussen Lelystad en Emmeloord 

te laten halteren in Swifterbant, wordt nader 

onderzocht. Hierbij worden de kosten, omrijtijd en 

voordelen voor Swifterbant betrokken

Stuivenberg, A. 10-12-2014: Is in voorbereiding.

09-02-2015: Geen wijzigingen.

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

25-05-2015: Geen wijzigingen.

10-08-2015: De eerte drie aandachtsstreepjes: Mededeling hierover volgt in oktober 

2015.

Het 4e en 5e aandachtsstreepje: Naast 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

D-06 26-11-2014 OV-visie De OV-visie wordt nog geactualiseerd, o.a. ten gevolge 

van de recente besluitvorming door de gemeente 

Lelystad

Stuivenberg, A. 10-12-2014: Dit zal ambtshalve in de OV-visie worden aangepast.

09-02-2015: Geen wijzigingen.

20-02-2015: De OV Visie is ambtshalve aangepast. Voorstel: afvoeren.

20-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.

D-07 26-11-2014 OV-visie De gedeputeerde zegt toe het signaal over de 

capaciteitsproblemen van de trein bij Kampen Zuid 

(overvol) te bespreken met zijn collega-gedeputeerde uit 

Overijssel

Lodders, J. 10-12-2014: Wordt aan gewerkt.

09-02-2015: Vraag is uitgezet bij de vervoerder (NS en Overijssel). Hierop 

is nog geen reactie ontvangen.

20-02-2015: Reactie is ontvangen. Een mededeling hierover volgt.

20-04-2015: Zie mededeling 1714214.

20-04-2015: Voorgesteld wordt om tot 

afvoeren van deze lijst over te gaan.

D-08 17-12-2014 PS: Nieuwe Natuur De werelderfgoedstatus van Schokland komt niet in 

gevaar. De staten kunnen dit blijven volgen

in de voortgangsrapportages waarin aandacht zal worden 

geschonken aan de nieuwe ontwikkelingen. Met de 

uiteindelijke inspanning om het project Schokland in zijn 

volle omvang af te ronden

Appelman, J.N. 27-03-2015: De gehonoreerde projectvoorstellen Nieuwe Natuur worden op dit 

moment uitgewerkt naar projectplannen. Op basis van deze projectplannen kunnen 

intentie- of realisatieovereenkomst worden gesloten. De voortgang hiervan wordt 

voor de zomer van 2015 schriftelijk gerapporteerd aan PS.

27-05-2015: Het Rijk heeft gemeente NOP en provincie verzocht de business case 

Schokland te verduidelijken (o.m. omvang gebied, benodigde budget, mogelijke 

fasering)

In eerste kwartaal 2015 heeft divers overleg tussen Rijk, gemeente NOP en 

provincie Flevoland plaatsgevonden. Er is een tijdelijke werkorganisatie ingesteld 

die de business case uitwerkt ter voorbereiding op bespreking in de 

Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed in september 2015.

De informatie over de voortgang van deze motie

zal voortaan via de periodieke (twee jaarlijkse)

voorgangsrapportage verlopen.

D-09 17-12-2014 PS : OV-visie In het implementatieplan OV visie zal aandacht 

geschonken worden aan vrijwilligers/chauffeurs in 

opleiding 

zonder dat dat leidt tot  verdringing van bestaande 

werkgelegenheid.

Stuivenberg, A. 09-02-2015: Dit wordt meegenomen in de OV-visie.

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

25-05-2015: Geen wijzigingen.

10-08-2015: Een mededeling 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

D-10 17-12-2014 Vervoerregio 

Amsterdam-Almere

 De gedeputeerde zegt toe zich sterk te maken voor de 

IJmeerverbinding in op te stellen RVVP, in overleg met 

de convenantpartners

Lodders, J. 09-02-2015: Proces wordt gestart. 

20-04-2015:  Proces om te komen tot een Strategisch kader verkeer en vervoer voor 

de Vervoerregio is gestart.

25-05-2015: Loopt. Begin 2016 is het Strategisch Kader gereed

25-05-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.

D-11 15-04-2015 Subsidieverordening 

Natuur en 

Landschapsbeheer 

Flevoland 2016

De gedeputeerde zegt toe dat inzake beslispunt 2 

(Mandatering GS tot wijzigingen van ondergeschikt 

belang en in IPO verband), wijzigingen altijd vergezeld 

zullen gaan van een schriftelijke mededeling aan PS.

Stuivenberg, A. 25-05-2015: Op het moment dat de verordening wordt gewijzigd zal PS worden 

geïnformeerd. 

25-05-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan.
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D-12 13-05-2015 Jaarstukken 2014
De heer Appelman constateert dat de rapportagecyclus 

nog een keer onder de aandacht gebracht moet worden. 

Daarnaast zegt de heer Appelman over DEON toe bij de 

portefeuillehouder te sonderen of - het mogelijk, 

wenselijk en op welke termijn - PS vooruitlopend op de 

rapportage geïnformeerd kan worden. 

Stuivenberg, A. 21-07-2015: De schriftelijke beantwoording heeft plaatsgevonden via de integrale 

beantwoording van openstaande vragen naar aanleiding van de behandeling van de 

jaarstukken 2014 in het technische vooroverleg en de integrale commissie van 13 

mei 2015 (LIS van mei 2015; edocsnr. 1749808)

21-07-2015: voorgesteld wordt om tot afvoeren 

van deze lijst over te gaan

D-13 10-06-2015 Perspectiefnota 2015-

2019

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat PS vóór 1 juli 2015 

zal worden geïnformeerd over de stand van zaken inzake 

de kwaliteitsimpuls Openbaar Vervoer.

Lodders, J. 10-08-2015: Naast beantwoording hierover tijdens de behandeling van de  

Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.

D-14 10-06-2015 Perspectiefnota 2015-

2019

Gedeputeerde Lodders zegt toe vóór 1 juli PS te 

informeren over de tariefacties Openbaar Vervoer

Lodders, J. 10-08-2015: Naast beantwoording hierover tijdens de behandeling van de  

Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.

D-15 10-06-2015 Rondvraag N.a.v. een rondvraag van mevrouw Vestering (PvdD), 

zegt gedeputeerde Appelman toe dat zij geïnformeerd 

wordt over de uitkomst van het overleg met de 

gemeente Almere inzake beschermde diersoorten op het 

Floriade terrein.

Appelman, J.N. 06-08-2015: Reactie Hillebrand Koning - Dit loopt via het team van Janine van den 

Bos (een overleg met de afdeling RE over een ontheffing van de Ffwet). Het zou 

m.i. ook niet een vraag aan Jan Nico, maar aan Michiel moeten zijn.

D16 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-

2019

GS bevordert dat PS in de eerstvolgende 

commissieveragdering na het zomerreces met haar 

spreekt over het nieuwe stelsel in het Natuurbeheerplan 

2016 en het weidevogelbeheer in het bijzonder

Appelman, J.N. 

namens ph A. 

Stuivenberg

10-08-2015: In voorbereiding.

D17 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-

2019

Het college komt dit najaar met een plan voor behoud en 

ontwikkeling van toeristische routes.

Rijsberman, M. 10-08-2015: Er gaat uitvoering gegeven worden aan de toezegging.
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