Lijst van Toezeggingen
#2381355
CIE

Nr

Datum

Periode 29 januari 2020 - 2023
RND
RND1
29-1-2020

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

PS-vergadering 5.
Vragenhalfuurtje (vragen
over Schone Lucht
Akkoord)

De gedeputeerde zegt een
VVD
beeldvormende sessie toe in het
tweede kwartaal 2020 voor PS in
verband met de uitvoering en
de concrete projecten en de
samenhang met andere
afspraken in diverse akkoorden.

Smelik, C.W.

S&B

20-04-2020: Eind 2e kwartaal zal PS in een beeldvormende sessie worden betrokken
bij het traject.
02-06-2020: Door alle coronaperikelen heeft het SLA landelijk vertraging opgelopen.
De uitwerking en toelichting van alle maatregelen, projecten en thema’s is nog in
volle gang. De daadwerkelijke uitvoering van de bijna alle projecten en maatregelen
en thema’s is naar later dit jaar verschoven. Dit geldt ook voor de verplichting voor
het opstellen van het provinciale uitvoeringsplan, waarin specifieke maatregelen
worden beschreven waar wij ons als provincie aan gaan committeren. Dit plan moet
uiterlijk eind 20202 gereed zijn. Dit biedt ons meer ruimte om te onderzoeken welke
concrete projecten en thema wij als provincie (extra) uitvoering aan gaan geven (in
het kader van het SLA) en uit te zoeken hoe de samenhang met andere
beleidsterreinen is (mobiliteit, energie, circulariteit etc.). Het project is nu nog niet
in een fase dat PS via een beeldvormende ronde geïnformeerd kan worden. Dit wordt
sowieso derde kwartaal of uiterlijk vierde kwartaal.

Advies portefeuillehouder

RND

RND2

29-1-2020

PS-vergadering 5.
Vragenhalfuurtje (vragen
over financiering aanleg
parkeerterrein Voortuin
Almere Poort)

De gedeputeerde zal navraag
50PLUS
doen bij de gemeente Almere
naar de communicatie hierover
tijdens de politieke markt en PS
verslag doen. Dit parkeerterrein
is primair ten gunste van de
kustzone Almere Poort en zo
komt de financiering uit het
FVA.

Rijsberman, M.A.

GE

2555865

RND

RND3

29-1-2020

PS-vergadering 5
Vragenhalfuurtje (vragen
over landschapskunstwerk
Riff te Dronten)

De gedeputeerde zegt toe dat
ChistenUnie
er een mededeling komt met de
uitkomst van het overleg tussen
veiligheidsdeskundige en
kunstenaar.

Rijsberman, M.A.

S&B

24-02-2020: Stand van zaken is dat kunstenaar op basis van de adviezen van
veiligheidsexpert een ontwerp voor een aanpassing gaat maken. Dit ontwerp zal als
eerste aan GS en B&W worden voorgelegd.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

RND

RND4

29-1-2020

PS-vergadering 5
Vragenhalfuurtje (vragen
over vergunningen voor
zonnepark Solarfields

Gedeputeerde zegt toe dat het
zonnepark-project terug te
vinden zal zijn als zelfstandig
project in de op te stellen RES.

50PLUS

Fackeldey, J.A.

S&B

24-02-2020: Dit komt terug in de RES 1.0. Dit document zal als concept-versie naar
verwachting rond december 2020 richting de staten gaan.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

RND

RND5

29-1-2020

PS-vergadering
9b.Rekenkamerrapport
Bouwen aan Regie,
onderzoek naar de
provinciale rol op het
gebied van wonen

Het onderwerp
wonen/woonagenda wordt
geagendeerd in een komende
commissievergadering.

50PLUS

Reus, J. de

S&B

24-02-2020: Na het bestuurlijk overleg met de gemeenten in april komen we bij u
02-06-2020: Voorgesteld wordt
terug met een overzicht van de woonvisies van de gemeenten ter info en bespreking. om tot afvoeren van deze lijst
20-04-2020: Is geagendeerd voor de commissievergadering op 17 juni.
over te gaan.
02-06-2020: Als gevolg van Corona is het bestuurlijk overleg met de zes gemeenten
verplaatst naar de tweede helft van juni. Het onderwerp Woonagenda/100.000
woningen is om dezelfde reden geagendeerd voor de commissievergadering van 23
september 2020.

RND

RND6

26-2-2020

5. Vragenhalfuurtje (FVD - De gedeputeerde kijkt of het
FvD
monitoring grote grazers) mogelijk is om de Staten
tussentijds te informeren over
de resultaten van het KIEM
project (verkenning van
mogelijkheden automatische
telling van wild, Flevoland doet
mee met Horsterwold)

Rijsberman, M.A.

S&B

20-04-2020: Een mededeling hierover volgt in het najaar.
02-06-2020: Momenteel gaan we nog steeds uit van de genoemde planning.

EMS

EMS3

26-2-2020

9a. Ontwerp-Cultuurnota

Rijsberman, M.A.

S&B

20-04-2020: In bestuurlijk overleg Programmalijn 4 /Almere 2.0 is door wethouder en
gedeputeerde ingestemd met het voorstel om de nieuwe kwartiermaker van het
museum via een videoboodschap voor te stellen aan de staten. We hopen in
mei/begin juni dit te kunnen inplannen aangezien fysieke kennismaking niet mogelijk
is momenteel.
Kan vervallen, is onderdeel van I117
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via een
mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap voorgesteld.

Gedeputeerde zegt toe dat de 50PLUS
Staten op korte termijn kennis
kunnen maken met de
kwartiermaker “museale
voorziening Almere”, dat zij dan
ook het
evenementenplan/activiteitenpl
an (als onderlegger voor de
aanvraag van het kunstmuseum
in de BasisInfraStructuur)
presenteert en duidelijk
gemaakt wanneer zij resultaten
verwacht waarover besloten kan
worden (aanvullend op
toezegging I30).

20-04-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.02-06-2020:
Voorgesteld wordt om tot
afvoeren van deze lijst over te
gaan.

Besluit commissie

10-06-2020
Kennismaken met
kwartiermaker museale
voorziening Almere: in nog
niet volledig behandeld.
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RND

RND7

26-2-2020

10. Moties Vreemd

EMS

EMS5

4-3-2020

9. MRA

EMS

EMS6

4-3-2020

12. Rondvraag

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Aanleiding gegeven door:

Gedeputeerde zegt toe het
GroenLinks, D66, PvdA
verzoek van de fracties
GroenLinks, D66 & PvdA voor
vertegenwoordiging van
biologisch producerende boeren
in alle gebiedstafels (zodat hun
kennis en ervaring kan bijdragen
aan de verlaging van de
stikstofemissie in de
landbouwsector) over te
brengen aan de LTO.

Gedeputeerde Fackeldey zegt
toe dat hij, na de Regiegroep
van 3 april wanneer hij het
beeld helder heeft, hij het
goede gesprek met de Staten
wil voeren wat wij nu uit de
MRA willen halen en wat hoe we
ons willen profileren.

Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

Hofstra, H.J.

S&B

FvD

Fackeldey, J.A.

S&B

50PLUS

Fackeldey, J.A.

S&B

PvdD

Rijsberman, M.A.

S&B

SGP

Rijsberman, M.A.

S&B

20-04-2020: Er is een beleidslijn voor bijvoeren vastgesteld (Beleidslijn bijvoeren
20-04-2020: Voorgesteld wordt
grote grazers winter 2019/2023 (#214536)) en op basis van dit kader wordt
om tot afvoeren van deze lijst
bijgevoerd. PS hebben in december 2019 een statenmededeling over deze beleidslijn over te gaan.
ontvangen (#2526808).

SGP

Rijsberman, M.A.

S&B

20-04-2020: Is in voorbereiding.
02-06-2020: Voorgesteld wordt
02-06-2020: PS heeft een mededeling ontvangen waarin de genoemde reactie mbt de om tot afvoeren van deze lijst
planning voor beantwoording van de vragen nav Van Geel is gegeven.
over te gaan.

Forum voor Democratie

Fackeldey, J.A.

BDO

08-06-2020: De stand van zaken is dat we vanuit Flevoland bij het MRA Bureau erop
hebben aangedrongen het mogelijk te maken dat de raden en staten op zo kort
mogelijke termijn digitaal betrokken kunnen worden bij de uitwerking van de MRA
agenda en de begroting 2021. Woensdag 10 juni is er een beeldvormende ronde voor
de verstedelijkingsstrategie MRA.

Gedeputeerde Fackeldey komt
voor het zomerreces met een
integrale stand van zaken hoe
ver we op weg zijn met de
doelstelling Energieneutraal in
2030 (d.m.v. een mededeling).
RND

RND8

4-3-2020

20-04-2020: De gedeputeerde heeft dit verzoek meermaals mondeling overgebracht,
voor het laatst tijdens een overleg op 2 april jl. De landbouwsector neemt dit
verzoek serieus in overweging.
02-06-2020: Inmiddels zijn de gebiedstafels gestart en is aan twee van de drie
gebiedstafels een vertegenwoordiger vanuit de biologische landbouw aangeschoven.

Advies portefeuillehouder

02-06-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

20-04-2020: Is in voorbereiding.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

De gedeputeerde zegt toe zo
spoedig mogelijk een reactie te
geven op het verzoek in gesprek
te gaan met SBB om omliggende
beschuttingsbossen van
Oostvaardersplassen open te
stellen voor met name
heckrunderen en te sluiten voor
het publiek.
RND

RND9

4-3-2020

RND

RND10

4-3-2020

De gedeputeerde zegt toe
aandacht te hebben voor
verzwakte dieren in relatie tot
bijvoeren.
De gedeputeerde zegt toe zo
spoedig mogelijk een reactie te
geven op een aparte discussie
over de wenselijkheid van de
heckrunderen in de
Oostvaardersplassen.

EMS

EMS8

15-4-2020

9. MRA
De gedeputeerde doet alles wat
in zijn macht ligt om te zorgen
dat de informatievoorziening
richting de Staten zo optimaal
en actief mogelijk is zodat alle
informatie beschikbaar is
voordat een definitief besluit
genomen kan worden over de
MRA-Begroting 2021

RND

RND11

15-4-2020

2. OVP

De gedeputeerde zegt toe een SGP
tijdspad te maken en op schrift
te stellen mbt de 4 open vragen
in het rapport van Van Geel
(pag. 46 papieren versie).

Rijsberman, M.A.

S&B

02-06-2020: Op 27 mei 2020 heeft u hierover een mededeling ontvangen.

EMS

EMS10

22-4-2020

9d Voorstel autoriseren
investeringskrediet aanleg
laadinfrastructuur
busstation Lelystad

Gedeputeerde zegt toe bij de
FvD
uitwerking van de concessie met
Keolis in gesprek te gaan (hij
kan ze niet dwingen) om zoveel
mogelijk groene stroom (zonder
biomassacentrale) te gebruiken.

Reus, J. de

S&B

02-06-2020: De inkoop van energie door Keolis is nog niet opgestart en een gesprek
over de herkomst van groen in te kopen energie heeft daarom nog niet
plaatsgevonden. Momenteel ligt de focus vooral op de hardware (bussen,
laadinfrastructuur) en het vervoerplan voor de Gelderse en Overijsselse
concessiedelen die eind 2020 van start gaan.

02-06-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Besluit commissie
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Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

02-06-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

10-06-2020
Tong Lucifer: nog geen
terugkoppeling ontvangen.

Nr

EMS

EMS11

22-4-2020

9f Verantwoording
De commissaris zegt toe in een FVD, PvdA
fractievergoedingen 2019 commissie de
(rechtmatigheids)controle op de
fractievergoedingen,
bijvoorbeeld m.b.v. een aparte
opdracht aan de accountant, te
agenderen.

Verbeek, L.

Griffie

EMS

EMS12

22-4-2020

10 Motie Vreemd -Tong
van Lucifer

Rijsberman, M.A.

S&B

02-06-2020: moet worden afgevoerd, omdat het een constatering is, geen
toezegging.

RND

RND12

6-5-2020

2 Briefing Gebiedsgerichte Gedeputeerde vraagt na of
PvdD
Aanpak Stikstof
notulen van de
gebiedstafelgesprekken gedeeld
kunnen worden of dat alleen de
samenstelling van de
gebiedstafels gedeeld wordt.

Hofstra, H.J.

S&B

02-06-2020: wordt ingevuld door PS door middel van een maandbericht te informeren 02-06-2020: Voorgesteld wordt
over de aard van de gesprekken en de voortgang aan de gebiedstafels. 3-6-2020 In de om tot afvoeren van deze lijst
commissievergadering RND heeft de gedeputeerde uitgelegd waarom er geen notulen over te gaan.
van de bijeenkomsten openbaar worden gemaakt, maar heeft hij wel de toezegging
gedaan dat er verslagen beschikbaar komen voor PS. Tevens heeft hij aangegeven dat
de samenstelling van de gebiedstafels bij het verspreiden van het eerste verslag
wordt gedeeld met PS. Zodra dit is gebeurd, kan deze toezegging als afgedaan
worden beschouwd .

RND

RND13

6-5-2020

7 Vaststelling bod in
concept-RES Flevoland

Fackeldey, J.A.

S&B

02-06-2020: De evaluatie start wanneer het aantal in procedure genomen projecten
de 500 hectare heeft bereikt dan wel dicht is genaderd. Binnen twee maanden nadat
de grens van 500 hectare is bereikt wordt het evaluatieverslag aan de Staten
gezonden.

EMS

EMS 12

6-5-2020

5. Zienswijze ontwerp
Gedeputeerde Appelman houdt SGP
programmabegroting 2021- de Staten op de hoogte van
2024 RHC Het Flevolands significante ontwikkelingen
Archief
t.a.v. de terugtrekking van de
Rijksoverheid uit alle Regionale
Historische Centra en de daarbij
behorende consequenties.

Appelman, J.N.J.

SenM

RND

RND14

13-5-2020

2. Startnotitie actieplan
Biodiversiteit

Gedeputeerde Hofstra
beantwoordt de ingediende
vragen van Statenleden
schriftelijk.

Hofstra, H.J.

S&B

EMS

EMS 13

27-5-2020

4. vragenhalfuurtje
"Nertsenfokkerijen &
Corona + Slachterijen &
Corona" (PvdD)

Gedeputeerde zegt toe zo snel PvdD
mogelijk de vragen van beide
onderwerpen op de aspecten
veiligheid, volksgezondheid en
diverse toezichthoudende
instanties schriftelijke te
beantwoorden. Provincie is geen
bevoegd gezag en is afhankelijk
van het aanleveren van
informatie van derden.

Appelman, J.N.J.

S&B

RND

RND15

27-5-2020

8b. Literatuuronderzoek
anticonceptie grote
grazers
Oostvaardersplasse

Gedeputeerde stuurt in
GroenLinks
september 2020 een rapport aan
PS waarin de huidige
regelgeving, het huidige beleid
en het registratieproces mbt de
grote grazers in de
Oostvaardersplassen is
beschreven. Daarnaast wordt
daarin beschreven tot welk
niveau de situatie houdbaar is
voor de grote grazers en de
ecologische wenselijkheid van
het hebben van heckrunderen in
de Oostvaardersplassen.

Rijsberman, M.A.

S&B

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Aanleiding gegeven door:

CIE

Gedeputeerde Rijsberman zegt SGP,CU, GroenLinks
bezig te zijn om met de
nabestaanden van de kunstenaar
in gesprek te gaan over een
mogelijke naamsverandering van
het kunstwerk.

Na evaluatie van de eerste 500
hectare zullen gedeputeerde
staten de openstelling van de
tweede 500 hectare
ontwikkelruimte voor
grondgebonden opstellingen
voor zonne-energie in het
landelijk gebied ter
besluitvorming voorleggen aan
Provinciale Staten.

SGP
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Agendapunt

8d. Aanbesteding OVconcessie IJssel-Vecht

Onderwerp/
toezegging/
actie

Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

Reus, J. de

S&B

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

Gedeputeerde de Reus zegt toe
dat hij zo snel mogelijk de
Staten zal informeren zodra hij
de uitgevraagde informatie aan
Keolis heeft beoordeeld om zo
te kunnen bepalen wat de
onrechtmatigheden zijn bij de
inschrijving van Keolis op de
aanbesteding IJsselVecht en de
situatie in kaart te brengen.

EMS

EMS 15

27-5-2020

9. Motie Vreemd
Gedeputeerde de Reus zegt toe FvD
(Motie 1 Lelystad Airport - om de onderbouwing van de
ingetrokkken)
schade van 1 jaar uitstel
Lelystad Airport onder
geheimhouding naar de Staten
zal brengen

Reus, J. de

GE

EMS

EMS 16

27-5-2020

9. Motie Vreemd
Gedeputeerde de Reus zegt toe FvD
(Motie 1 Lelystad Airport - dat hij komende maand de
ingetrokkken)
geactualiseerde
werkgelegenheidsrapportage
(rapportage 2014 is reeds bij de
Staten in bezit) naar de Staten
zal sturen

Reus, J. de

GE/S&B

RND

RND 16

3-6-2020

2. MITC –
coördinatiebesluit
Herziening BeleidBestemmingsplan – MER

Reus, J. de

GE

PvdD
Gedeputeerde de Reus zegt toe
om, indien kaart plangebied
beschikbaar is, deze te
versturen aan de Staten.

Integrale ad hoc commissie (2019)
RND
I6
19-6-2019

5. Zomernota

Gedeputeerde zegt overzicht
toe mbt projecten en de kosten
natura 2000beheermaatregelen in de
oostvaardersplassen.

Rijsberman, M.A.

S&B

19-08-2019: Er zijn twee Natura 2000 maatregelen: 1. Moerasreset, 2. Poelen en
20-04-2020: Voorgesteld wordt
vispasssages. Voor de uitvoering van de moerasreset loopt nu de aanbesteding.
om tot afvoeren van deze lijst
Wanneer deze is afgerond wordt PS geïnformeerd inclusief de kosten. Volgend jaar
over te gaan.
vindt de aanbesteding van de uitvoering Poelen en vispassages plaats, hiervan wordt
u ook op de hoogte gehouden. De kosten worden pas na afronding aanbesteding
openbaar.
18-11-2019: De uitbesteding van de moerasreset is definitief gegund aan Oosterhuis
BV. voor een bedrag van € 1.175.000,-. In 2020 wordt u geïnformeerd over de
aanbesteding van poelen en vispassages.
24-02-2020: De voorbereiding van de aanbesteding, het laten opstellen van een
bestek, is gestart.
20-04-2020: PS is op 2 april 2020 geïnformeerd met de voortgangsrapportage
uitvoering Natura 2000 beheerplanmaatregelen Oostvaardersplassen 2019. Deze
zomer wordt PS geïnformeerd over de aanbesteding van de maatregel poelen en
vispassages. En aan de voortgangsrapportage van 2020 wordt volgend jaar een bijlage
financiën toegevoegd.

EMS

I15

28-8-2019

10. Erfgoedprogramma

Gedeputeerde zegt toe om de
Toezichthouder Batavialand uit
te nodigen en aan PS te
vertellen wat hij constateert bij
Batavialand

Rijsberman, M.A.

S&B

18-11-2019: De rapportage van de toezichthouder is in concept klaar. Als deze
definitief is en besproken met de portefeuillehouder wordt een moment met PS
geprikt.
24-02-2020: De rapportage van de toezichthouder is gereed. Naar aanleiding daarvan
wordt een en ander nader bekeken, en in het voorjaar een datum voor de
behandeling in de Commissie gezocht.
20-04-2020: Door Corona is een nieuwe situatie ontstaan, de planning wordt hierop
aangepast, we koersen aan op het derde kwartaal.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

RND

I22

18-9-2019

Statenvergadering,
agendapunt 9 Motie
vreemd aan de orde van
de dag. Afblazen Eden
Holland

De interruptievragen van de
heer Van Rooij aan
gedeputeerde Rijsberman die
technisch van aard zijn worden
schriftelijk beantwoord.

Rijsberman, M.A.

S&B

25-11-2019: Zie mededeling #2478115 en beantwoording statenvragen #2500053.
20-04-2020: Geen wijzigingen.

25-11-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

4-3-2020:
Toezegging is nog niet
nagekomen: kosten van het
vooronderzoek zijn nog niet
medegedeeld.

RND

I23

16-10-2019

Klimaatakkoord

Gedeputeerde zegt toe te kijken GroenLinks
naar het pakket van
maatregelen zoals voorgesteld
in door Urgenda voor het
behalen van de klimaatdoelen in
Flevoland

Fackeldey, J.A.

S&B

18-11-2019: Hierover is een mededeling in voorbereiding die in november 2019
verstuurd zal worden.
24-02-2020: Zie mededeling # 2509822.
20-04-2020: Hierover is een 2e mededeling in voorbereiding.
02-06-2020: Geen wijzigingen

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

4-3-2020:
Uitwerking van het
klimaatakkoord van
maatregelen voor de
provincie is nog niet
ontvangen.

RND

I33

13-11-2019

Motie Vreemd

Gedeputeerde De Reus komt
terug op het recent
uitgebrachte onderzoek van
Professor Stout.

Rijsberman, M.A.

25-11-2019: Het rapport wordt eind dit jaar verwacht. Zie #2475478
20-04-2020: Het rapport van Stout is aangeboden aan PS en staat op 15 april op de
agenda van de commissie als beeldvormend en op 6 mei als oordeelsvormend.
02-06-2020: Ps heeft het rapport ontvangen en inmiddels heeft hierover
besluitvorming plaatsgevonden in de vergadering van 27 mei jl.

25-11-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
02-06-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

4-3-2020:
Rapport is nog niet
behandeld.

50Plus

PVV

S&B
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Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

8a Nota Reserves en
Voorzieningen

Gedeputeerde De Reus komt in
2020 met een voorstel over de
invulling Fonds Artistieke
Experimenten.

SGP

Rijsberman, M.A.

24-02-2020: Gedeputeerde Rijsberman heeft in de beeldvormende ronde van 15-1-‘
20 aangegeven dat voor de invulling van het Fonds een apart proces wordt doorlopen
waarbij ook de Staten worden betrokken. In de oordeelsvormende cie van 5-2-2020
heeft gedeputeerde aangegeven dat er in de 2e helft van 2020 een voorstel komt.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

8d Programmabegroting

De Gedeputeerde de Reus
50PLUS, PVV
(vervanger) zal nader uitzoeken
of de gemaakte kosten voor het
niet opgeleverde “Masterplan”
zijnde het deel betaald aan
stichting Eden Holland van €
400.000,- terug te vorderen zijn
bij de stichting Eden Holland
i.v.m. het niet opleveren van
het in de overeenkomst
afgesproken “Masterplan”.

Rijsberman, M.A.

25-11-2019: Zie beantwoording statenvragen #2500053.
20-04-2020: Geen wijzigingen

CIE

Nr

Datum

Agendapunt

EMS

I34

13-11-2019

RND

I40

13-11-2019

Naam afdeling Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

25-11-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

4-3-2020:
Toezegging is nog niet
afgedaan. Of terugvordering
mogelijk is, is nog niet
bekend.

S&B
RND

I41

13-11-2019

8d Programmabegroting

Begin volgend jaar komt
50 PLUS
gedeputeerde de Reus bijv. bij
de meerjarenbegroting FVA met
een losse behandeling van het
FVA, nadat hij in overleg met
samenwerkingspartner Almere
hierover heeft afgestemd.

Reus, J. de

RND

I44

20-11-2019

6a. Klimaatakkoord

Gedeputeerde Fackeldey zegt
VVD
toe de stand van zaken en een
kaart van de initiatieven in de
provincie omtrent waterstof in
het eerste kwartaal van 2020 te
delen met de Staten.

Fackeldey, J.A.

GE

S&B
RND

I45

20-11-2019

6a. Klimaatakkoord

Gedeputeerde Fackeldey voert
woonlastenneutraliteit op als
belangrijk element in het
interprovinciale overleg en in
het overleg met de minister.

50PLUS

Fackeldey, J.A.

24-02-2020: Op dit moment is er in Flevoland 1 concreet initiatief op het terrein van 02-06-2020: Voorgesteld wordt
waterstof. Het betreft een testopstelling bij de WUR in Lelystad in samenwerking
om tot afvoeren van deze lijst
met TNO met duurzame elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windmolens in over te gaan.
combinatie met een batterij en een elektrolyse installatie om waterstof te maken.
Een mededeling hierover is in de maak en zal naar verwachting eind maart aan PS
verstuurd worden.
20-04-2020: Wordt verschoven naar medio mei.
02-06-2020: Zie mededeling #2618089.
24-02-2020: Woonlastenneutraliteit is opgenomen in de concept-RES als uitgangspunt. 24-02-2020: Voorgesteld wordt
Het onderwerp is en wordt in de aangegeven overleggen besproken.
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

S&B
RND

I45

20-11-2019

6a. Klimaatakkoord

Gedeputeerde Fackeldey
D66
informeert samen met ander
gedeputeerden de Staten
komende tijd over agrobosbouw
en agronatuur (met name over
de samenhang tussen natuur en
landbouw).

Fackeldey, J.A.

24-02-2020: Is ambtelijk in voorbereiding
20-04-2020: Hierbij de stand van zaken met betrekking tot agrobosbouw en
agronatuur (met name over de samenhang tussen natuur en landbouw). Op het
gebied van agronatuur (voedselbossen) zijn er verschillende Flevolandse initiatieven
opgestart waaronder het voedselbos op het Floriade terrein, Plantage Nieuwland, het
voedselbos in Almere als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur en de twee
voedselbossen op het landgoed Roggebotstaete.
Met betrekking tot agrobosbouw wordt er momenteel geïnventariseerd welke
potentiele agroforestry proeftuinen zouden kunnen worden gestart als onderdeel van
LMS. Horizon is hierbij betrokken om ondersteuning te verlenen. Verschillende
Flevolandse ondernemers hebben aangegeven interesse te hebben om agrobosbouw
initiatieven te bespreken. Het voornemen was om in maart 2020 een eerste
bijeenkomst met ondernemers te organiseren om te kijken hoe we elkaar verder
kunnen helpen. Helaas is dit vanwege het coronavirus uitgesteld, er wordt gekeken
hoe dit zo spoedig mogelijk kan worden hervat.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

EMS

I49

4-12-2019

10. Oprichting Groeifonds
PVV, SGP
Gedeputeerde wil graag
BV
tegemoet komen aan de
behoefte van monitoring van en
informeren (SGP/PVV) over
partijen zoals Horizon. De vorm
moeten we met elkaar gaan
uitvinden en een werkbezoek
aan Horizon komende half jaar
kunnen we daarvoor als basis
gebruiken.

S&B
S&B

24-02-2020: Geen wijzigingen.
20-04-2020: Een werkbezoek van de commissie aan Horizon stond op de planning
maar is vanwege de coronacrisis afgeegd. Later dit jaar wordt een nieuw bezoek
gepland.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

Lijst van Toezeggingen
#2381355
Datum

Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

SGP

Rijsberman, M.A.

S&B

Rondvraag

De gedeputeerde zegt toe dat
SGP
hij schriftleijk terugkomt op de
SGP die aandacht vraagt voor de
rol van PS bij het traject
Oostvaardersoevers. Dit naar
aanleiding van de mededeling
van GS over de
Oostvaardersoevers (LIS week
48, nr. 5). Wanneer wordt PS in
stelling gebracht?

Rijsberman, M.A.

GE

PS vergadering 'wensen en
bedenkingen inzake het
ontwerp besluit GS voor
het IFA project "De
Innovatiefabriek'

De voorzitter van Provinciale
Staten zegt toe dat hij samen
met de griffier met een notitie
komt over de procedure wensen
en bedenkingen.

Verbeek, L.

Griffie

Notitie is in ambtelijk concept gereed. Opvoeren op LTP 2e helft 2018.
14-11-2018: Het statenvoorstel 'wensen en bedenkingen' is op 14 nov. in het senioren
convent besproken en wordt nu in procedure gebracht. Het voorstel wordt op 9
januari 2019 (eventueel 6 februari 2019) in de commissie Bestuur geagendeerd.
24-01-2019: Het statenvoorstel is, na het seniorenconvent van 14 nov., voor reactie
aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De besluitvorming in GS heeft nog niet plaats
kunnen vinden.
13-06-2019 : Het overleg met GS over RvO en wensen en bedenkingen is in het
voorjaar aangehouden. Nieuwe situatie is ontstaan vanwege komst nieuwe PS sinds
20-3-2019.

05.07.2017 handhaven
cie 29.11.2017 Handhaven

Provinciale staten,
perspectiefnota

Besturen met mededelingen
Naar aanleiding van de
ingediende motie ‘besturen met
mededelingen’ zegt de heer
Verbeek toe hierover met
organisatie, college en staten in
gesprek te gaan en hiertoe met
een notitie te komen in de
commissie bestuur.

Fackeldey, J.A.

BDO

06-09-2017: De analyse van de heer Simonse (SGP) is nader bekeken. Hierover volgt
uiterlijk in oktober nader informatie.

05.07.2017, 29.11.2017
Handhaven
04.07.2018: handhaven, dhr.
Simonse vezoekt nader
antwoord op zijn analyse.

CIE

Nr

RND

I50

4-12-2019

Rondvraag

RND

I51

4-12-2019

Commissie Bestuur (2015-2019)
EMS
B75
27-1-2016

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie
De gedeputeerde zegt toe dat
hij schriftleijk terugkomt op de
vraag van de SGP die graag
meer informatie over de
monitoring (nulmeting) in
relatie tot de nieuw
route/beheer van de
Oostvaardersplassen. Hoe gaat
het gebied opknappen naar de
gewenste situatie?

Naam afdeling Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

20-04-2020: PS hebben 16-04-2020 een statenmededeling naar aanleiding van deze
toezegging ontvangen (#2591481).

20-04-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

2555517

EMS

B133

RND & EMS

B147

23-5-2018

Integrale commissie,
perspectiefnota

PS worden in een vroegtijdig
stadium betrokken bij de
invulling van de IBP
programmalijnen en
programma’s.

Fackeldey, J.A.

BDO

05-06-2018: In het IBP is het overkoepelende proces tussen de partners van het IBP
(Rijk en koepels) beschreven. Momenteel wordt een doorvertaling gemaakt naar een
werkbaar proces dat binnen de provincie Flevoland gevolgd kan worden. Het in een
vroege fase betrekken van PS wordt hierin meegenomen.
12-11-2018: Op 1-11-2018 is een mededeling aan PS verstuurd over de voortgang van
het IBP 2322783 (LIS Duurzaamheid 16 januari 2019).
De inhoudelijke sporen van het IBP zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat besluitvorming
door provinciale staten aan de orde is.
28-01-2019: Geen wijzigingen.
06-05-2019: Geen wijzigingen.
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Geen wijzigingen.
08-06-2020: Geen wijzigingen. De stand van zaken wordt door de provincie
onderzocht.

EMS

B159

9-1-2019

7. Flevoprofiel

Gedeputeerde praat de
commissie bij over Batavialand
(o.a. i.r.t. de BIS) nadat hij de
Raad van Toezicht Batavialand
heeft gesproken.

Rijsberman, M.

S&B

28-01-2019: Een afspraak hiervoor wordt gepland.
06-05-2019: In overleg met de Griffie wordt een moment gezocht om bij te praten.
19-08-2019: Binnenkort verwachten we de rapportage van de toezichthouder, dan
wordt bekeken welke stappen verder gezet zullen worden.
18-11-2019: Als de rapportage daar aanleiding voor geeft wordt een gesprek met de
Raad van Toezicht gepland.
24-02-2020: Geen wijzigingen.
20-04-2020: Kan vervallen, is onderdeel van I17
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via een
mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap voorgesteld.

10-5-2017

Besluit commissie

18-04-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van de lijst over
te gaan.
26-10-2017: Ambtelijk heeft er een gesprek plaatsgevonden met de heer Simonse. Er 03-07-18 besluit commisise
handhaven i.a.v. antwoord aan
volgt een mededeling.
27-02-2018: Voorstel GS volgt op 9 mei
dhr. Simonse: Adhv de analyse
gemaakt door GS over de gedane
13-06-2018: mededeling besproken in de commisie Bestuur
mededeligen, wil dhr. Simonse
graag een (schriftelijk) antwoord
waar dhr. Simonse en het
College een andere beoordeling
maken van de mededelingen.

20-04-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
02-06-2020: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaann

10-06-2020:
Bijpraten Batavialand: dat is
nog niet gebeurd. De stand
van zaken verwijst naar de
kwartiermaker museale
functie en dat is een ander
dossier.

Lijst van Toezeggingen
#2381355
CIE

Nr

EMS

B161

EMS

B162

Datum

9-1-2019

Agendapunt

9. Meerjaren-aanpak
Bedrijfs-voering (MAB)

Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

Fackeldey, J.A.

IV

De Portefeuillehouder zegt toe:
- na twee jaar volgt een
algemene evaluatie van het
proces van de organisatievisie;
- de jaarlijkse
voortgangsrapportage op inhuur
wordt voortgezet;
- de personele omvang van het
ambtelijk apparaat zal blijvend
inzichtelijk worden gemaakt
d.m.v. rapportages;
- medewerkers worden in
algemene dienst aangesteld,
- in de managementaansturing is
aandacht voor flexibiliteit.

Reus, J. de

BDO

Statencommissie
De gedeputeerde zegt toe dat
Agendapunt 5 Jaarstukken de discussie over het gebrek aan
2017
indicatoren in de jaarstukken en
het gebrek aan actualiteit van
de cijfers (2015) worden
meegenomen naar de werkgroep
intervisie.

Hofstra, H.J.

BDO

07-06-2017: In behandeling genomen.
08-06-2020: Voorgesteld wordt
30-06-2017: Bespreeknotitie staat op de agenda van de intervisiegroep P&C d.d. 05- om tot afvoeren van de lijst over
07-2017
te gaan.
05-09-2017: Stukken zijn geagendeerd voor commissie Bestuur van 13 september
2017.
12-10-2017: Plan van aanpak wordt opgesteld ten behoeve van intervisiegroep
Planning en Control en commissies.
21-11-2017: Plan van Aanpak-concept gereed voor verzending naar intervisiegroep
Planning en Control en commissies.
08-06-2020: In de vorige bestuursperiode heeft de intervisiegroep P&C als klankbord
voor diverse portefeuillehouders opgetreden. Daarbij zijn diverse thema’s
geagendeerd geweest. Op basis van een paraplunotitie Doorontwikkeling planning en
control is een drietal sporen uitgewerkt. Onder andere een vernieuwde
Perspectiefnota, een vervroegde Zomernota, Beter Ramen, de kadernota
Risicomanagement en digitalisering van de documenten zijn met deze groep
besproken. Daarnaast heeft zich een Begeleidingsgroep P&C vanuit Provinciale Staten
zich in 2018 intensief bezig gehouden met de indicatoren die voor de staten van
belang zijn om te kunnen sturen en monitoren.

RND

D90

31-1-2018

Statencommissie,
Agendapunt
Energieagenda

Gedeputeerde Meijer zal alle
middelen inzetten om te
voorkomen dat onteigening
moet plaatsvinden.

Fackeldey, J.A.

S&B

13-02-2018: deze toezegging in het kader van regioplan windenergie zal blijven staan
tot de windparken klaar zijn. 30-05-2018: In oktober heeft een bemiddelingstraject
plaatsgevonden en op dit moment wordt voor één locatie een individueel minnelijk
traject doorlopen. De Staten zijn hierover met de nieuwsbrieven over windenergie
geinformeerd en met twee aparte mededelingen van 22/8/2017 en 18/10/2017.18-062018: Gesprekken tussen gedeputeerde en betrokkenen zijn gevoerd. 12-11-2018:
Inmiddels is voor één dossier de onteigening ingezet. Minnelijk overleg wordt parallel
hieraan voorgezet. Voor de overige 15 dossiers zal volgend jaar worden bekeken
welke gesprekken wanneer gevoerd moeten worden omdat deze molens uiterlijk 2026
verwijderd moeten zijn. 28-01-2019: Voor één dosssier is verzoek aan Kroon
verzonden. Noodzaak voor gesprekken over overige 15 dossiers in 2012/2022
opstarten (molens hoeven pas in 2026 gesaneerd te worden). 19-08-2019: Het
onteigeningsdossier is in behandeling genomen door de Kroon. Parallel daaraan
is/wordt het minnelijk overleg voortgezet. Voor de overige 15 dossier is de situatie
niet veranderd. 18-11-2019: Op 1 oktober heeft de Kroon de onteigening toegekend.
Minnelijk overleg wordt voortgezet. Zie mededeling #2487838. 24-02-2020: Het
minnelijk overleg heeft helaas niet tot overeenstemming geleid. Dit betekent dat de
gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure binnenkort wordt opgestart. Zie
mededeling #2545419 20-04-2020: De gerechtelijke fase is inmiddels gestart. De
rechtbank moet een pleidooi inplannen omdat de betrokkene de onteigeningstitel
betwist.
02-06-2020: De provincie wacht op een datum van de rechtbank voor een pleidooi.

RND

D127

19-12-2018

Provinciale Staten,
Agendapunt NN

Gedeputeerde Appelman zegt
toe met het college van Dronten
in gesprek te gaan over de
volgende stap van afronding van
het project NN mbt de volgende
fase Oostrand Dronten.

Appelman, J.N.

GE

21-11-2019: Op 31 januari 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen
gedeputeerde Appelman en wethouder Oosterveld. Hierin is afgesproken om nieuwe
kansen en activiteiten in de Oostrand van Dronten te verkennen, verzamelen en te
betrekken via het proces van de Omgevingsvisie en daaruit volgende
Uitwerkingsagenda. Dit heeft portefeuillehouder zo medegedeeld in de commissie
duurzaamheid van 13 februari 2019.

Commissie Economie (2015-2019)

Advies portefeuillehouder

Gedeputeerde zegt toe met een
evaluatie van het MAB te komen

9-1-2019 & 30 11. Organisatie en
januari 2019 formatiebudget
(PS)
(Commissie), 9e
Organisatie en
formatiebudget (PS)

Commissie Duurzaamheid (2015-2019)
EMS
D76
17-5-2017

Onderwerp/
toezegging/
actie

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
#2381355
CIE

Nr

RND

E40

EMS

E59

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

3-2-2016 Begrotingswijziging en
Gedeputeerde Appelman zegt
uitvoering Floriade Werkt! toe de ervaringen met de te
houden Innovatiewedstrijden
terug te koppelen naar de
commissie.

31-8-2016

Economisch Programma

De EVO-doelen in het
programma worden over de hele
breedte geconcretiseerd bij de
ontwikkeling van het monitoring
en evaluatie instrument.

Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

Appelman, J.N.

GE

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.
06-11-2017: In de eerstvolgende voortgangsrapportage zullen de vervolgstappen
beschreven worden.
1-2-2019: Dit jaar start de tweede challenge.20-11-2019: De tweede challenge is
afgerond en wordt momenteel geëvalueerd. De bevindingen worden via de vorlgende
voortgangsrapportage aan de commissie teruggekoppeld.

Appelman, J.N.

S&B

07-11-2016 t/m 28-08-2017: Geen wijzigingen.
06-11-2017: 22 november 2017 wordt in de Commissie Economie een beeldvormende
ronde gehouden over de monitoring en evaluatie van het Economisch Programma.
12-02-2017: geen wijzigingen.
05-06-2018: geen wijzigingen.
12-11-2018: Geen wijzigingen.
28-01-2019: Geen wijzigingen. Onderwerp komt niet oordeelsvormend in de
commissie. Is alleen beeldvormend ter info in de commissie geweest. Er volgt geen
besluit door PS, dus ook geen oordeelsvorming.
19-08-2019: geen wijzigingen.
18-11-2019: Geen wijzigingen.
24-02-2020: De doelen van het economisch programma worden in de actualisatie van
het Economisch Programma (die in 2020 zal plaatsvinden) verder geconcretiseerd.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

EMS

E95

23-5-2018 Integrale commissie
Perspectiefnota

E98

6-7-2018 Tarievenhuis openbaar
vervoer

Gedeputeerde Fackeldey zegt
dat de commissie na de zomer
de evaluatie van het
tarievenhuis 2017 ontvangt.

Besluit commissie

06-11-2017: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
12-11-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
28-01-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

22-11-2017: Handhaven
totdat onderwerp ook
oordeelsvormend in
commissie is behandeld.
21-11-2018:
Handhaven totdat
monitoring en evaluatie
oordeelsvormend in
commissie is besproken.
13-02-2019: Handhaven en
doorgeleiden naar nieuwe
Staten/commissie

Appelman, J.N.

GE/S&B

18-11-2019: Momenteel is een verkenning betreffende de uitvoering van Eurodyssey
gaande. Een terugkoppeling zal volgen in het eerste kwartaal van 2020.
24-02-2020: In de commissievergadering van 18 maar 2020 wordt u hierover
mondeling geïnformeerd.
20-04-2020: Het afgelopen jaar is een uitgebreide verkenning gedaan naar de
mogelijkheden om de gewenste doelen via het AER-programma 'Eurodyssey' te
behalen. Uitkomst hiervan is dat de kosten en baten niet met elkaar in balans zijn en
dat het de voorkeur heeft om de gewenste doelen via een alternatieve methode te
bewerkstelligen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met partners over de
eventuele alternatieve invulling.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

Reus, J. de

S&B

12-11-2018: Het evaluatie onderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege problemen bij het
28-01-2019: Aanhouden.
beschikbaar stellen van gegevens van verkochte producten en productgebruik door reizigers.
Verwacht wordt dat het onderzoek in de loop van deze maand geheel zal zijn afgerond. 28-012019: Het onderzoek is afgerond en wordt besproken met de portefeuillehouders. 06-05-2019:
Bespreking met de portefeuillehouders van de tussentijdse evaluatie van het tarievenhuis
(“Monitor OV Oost Oost 1e jaarTHO”) heeft nog niet plaatsgevonden. Daags na publicatie
bleken de basisgegevens die door de vervoerder waren aangeleverd, incompleet te zijn.
Inmiddels is de monitor uitgebracht. De inhoud ervan vraagt om een nadere analyse. Naar
verwachting zal hierover nog voor het zomerreces een Statenmededeling verschijnen. 19-082019: De statenmededeling volgt in de loop van september. 18-11-2019: Over de evaluatie van
het tarievenhuis verschijnt in november een Statenmededeling over de voortgang. 24-02-2020:
Voor de zomer van 2020 ontvangen de Staten een mededeling over de evaluatie van het
Tarievenhuis Oost. Met de griffie wordt afgestemd in welke commissie EMS deze mededeling
kan worden toegelicht. 20-04-2020: De evaluatie zal in juni nog besproken worden in een
bestuurlijk overleg met de provincies Gelderland en Overijssel. Daarom zal de evaluatie van
het Tarievenhuis Oost Nederland zal niet voor maar direct na de zomer 2020 aan Provinciale
Staten worden toegestuurd. Gedeputeerde Staten stellen voor om deze beeldvormend te
bespreken in de commissie EMS in augustus/september. 02-06-2020: De evaluatie van het
Tarievenhuis Oost Nederland ligt op 19 mei voor in Gedeputeerde Staten. Na de GSbehandeling zal een mededeling naar Provinciale Staten worden gestuurd. Met de griffie wordt
overlegd of en hoe deze mededeling in een beeldvormende sessie in de commissie EMS van 19
augustus 2020 kan worden besproken.

Gedeputeerde Appelman zal de
commissie Economie betrekken
bij de uitwerking van het
programma Eurodissey.
EMS

Advies portefeuillehouder

Lijst van Toezeggingen
#2381355
CIE

Nr

Datum

EMS

E107

19-12-2018 PS vergadering.
Doorontwikkeling
Flevokust haven

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Aanleiding gegeven door:

Portefeuillehouder

Naam afdeling Stand van zaken

Appelman, J.N.

GE

21-11-2019: De opdracht voor de kwartiermaker is door de provincie en gemeente
Lelystad gezamenlijk verstrekt. De kwartiermaker heeft zijn werkzaamheden nog niet
afgerond. Naar verwachting wordt dit begin 2020.

Fackeldey, J.A.

S&B

12-11-2018: Loopt.
02-06-2020: Voorgesteld wordt
28-01-2019: Dit vindt in 2019 plaats in samenhang met de andere stippen.
om tot afvoeren van deze lijst
20-04-2020: In het coalitieakkoord is aangegeven dat er voor de Omgevingsvisie een over te gaan.
midterm review komt.
De monitoring van de uitvoering van de opgave Regionale Kracht is onderdeel van de
midterm review.

Gedeputeerde Appelman zegt
toe de Staten te informeren
zodra de uitkomsten van de
kwartiermaker bekend zijn,
naar verwachting na de zomer.

Commissie Ruimte (2015-2019)
RND
R41
5-7-2018 Oordeelsvormende
De gedeputeerde zegt toe dat
commissie agendapunt 11 bij de uitwerking van de
Regionale Kracht
Koersnotitie met meer
meetbare (gekwantificeerde)
doelen/indicatoren wordt
gekomen

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

