
Lijst van Moties Commissie Economie en Bereikbaarheid (Afdoeningsvoorstel in PS 17 december 2014)

Nr Registratie-

nummer

Datum Onderwerp/(korte) inhoud Door: Portefeuille-

houder

Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

54 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, 

Lodders, J. 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. 

20-02-2015: Geen wijzigingen.

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

juni volgt de uitnodiging en het programma.

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

68 1503541 05.06.2013

Perspectiefnota- Jeugdwerkloosheid: 

Verzoeken het collega van GS                                            

- Voor de begroting van 2014 een aanpak 

te ontwikkelen ter stimulering van de 

Flevolandse jeugdwerkgelegenheid binnen 

het economie domein                                               

- Met deze aanpak duurzame 

werkgelegenheid na te streven                                       

- Aansluiting te zoeken bij inzet van 

Flevolandse gemeenten in de bestijding 

van jeugdwerkloosheid en die van mw. 

Sterk (landelijk ambassadeur bestrijding 

jeugdwerkloosheid)                                                     

- Voor deze aanpak in de begroting van 

2014 met een dekkingsvoorstel te komen, 

waarbij die middelen worden benut die 

binnen het economische onderbenut 

blijven.

PvdA, 

CDA, SP, 

D66, SGP, 

50Plus

Appelman. 

J.N.

Een voorstel tot plan van aanpak is in voorbereiding.                                                                  

05-02-2014: Zie mededeling#1537469. 

22-05-2014: Geen wijzigingen.

21-08-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.

07-10-2014: Zie mededeling #1621155. Voorstel: afvoeren.

04-11-2014: Een plan van aanpak is in voorbereiding.

10-12-2014: Zie mededeling #1621155. Voorstel: Afvoeren.  Nav tekst 4-11 er wordt een 

human capital visie ontwikkelt waarin jeugdwerkloosheid wordt meegenomen.

Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

04-11-2014: Motie handhaven.

09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

19-02-2014: Handhaven in afwachting van 

aangekondigd plan van aanpak. Mededeling voldoet 

hier niet aan.

29-10-2014: handhaven

EB01 1584109 29.01.2014 Hoogwaardige verwerking van 

bermgras

Dragen het college op:

Met Flevolandse ondernemers en 

kennisinstellingen de mogelijkheden 

te onderzoeken om Flevolands 

bermmaaisel als biomassa 

hoogwaardiger te verwerken met als 

resultaat mooiere bermen, 

kostenreductie en versterking van 

de biobased economy.

VVD, 

PvdA, 

CDA, SP,

D66, CU,

SGP, 

50plus, 

PvdD

Lodders, J. 02-04-14: Op 1 april heeft het college en mededeling vastgesteld: zie zie 1594268  23-

04-2014: Er is een mededeling # 1594268 aan PS verstuurd met de huidige stand van 

zaken en een aankondiging hoe de motie verder wordt uitgewerkt. Mededeling staat op 

de lijst voor ingekomen stukken voor de PS vergadering van 28 mei 2014. 

22-05-2014: Geen wijzigingen.

21-08-2014: Zie mededeling # 1594268. Voorstel: afvoeren. Op 24 september 2014 vindt 

er een werkconferentie 'Innovatiekansen voor gras' plaats. Hiervoor worden de 

Statenleden uitgenodigd.

07-10-2014: Een mededeling  over de conferentie aan PS is in voorbereiding.

04-11-2014: Geen wijzigingen.

10-12-2014: Geen wijzigingen.

09-02-2015: Geen wijzigingen.

20-02-2015: Zie mededeling 1671667. Voorstel: afvoeren.

20-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.

DOCUVITP-#1627280-v15-Lijst_van_Moties_Commissie_Economie_en_Bereikbaarheid_



Lijst van Moties Commissie Economie en Bereikbaarheid (Afdoeningsvoorstel in PS 17 december 2014)

Nr Registratie-

nummer

Datum Onderwerp/(korte) inhoud Door: Portefeuille-

houder
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EB02 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

Lodders, J. 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.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel wordt gedaan om deze nummers samen 

te voegen tot één onderwerp

EB03 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 Lodders, J. 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.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel wordt gedaan om deze nummers samen 

te voegen tot één onderwerp

EB04 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 Lodders, J. 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.

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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