
Lijst van Toezeggingen Commissie Economie en Bereikbaarheid

Nr Datum Agendapunt Onderwerp/

toezegging/

actie

Portefeuille-houder Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit Commissie

EB-11 14-05-2014 Initiatiefvoorstel VVD 

verbetering 

carpoolplaatsen

 De onderzoeksresultaten naar verbetering van de provinciale 

carpoolplaatsen zijn in het 4e kwartaal 2014 beschikbaar

Lodders, J. 22-05-2014: zie EB-09: de voorbereidingen zijn gestart.

21-08-2014: Geen wijzigingen.

2-09-2014: De onderstaande toezegging is gereed voor wat 

betreft de uitbreiding (via herinrichting) van de capaciteit van 

de carpoolplaats. Alleen de verlichting moet nog worden 

gerealiseerd. De problemen met de verlichting worden nu 

onderzocht.

07-10-2014: Het onderzoek is vormgegeven met een stage 

opdracht. Over het plan van aanpak en de planning zijn de 

staten apart geinformeerd (# 1653421). Voorstel: afvoeren.

10-12-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.

09-02-2015: Zie mededeling 1684548. Voostel: afvoeren.

07-10-2014: Voorgesteld wordt om tot afvoeren deze lijst over 

te gaan.

09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

26-11: aanhouden

EB-14 28-05-2014 Jaarstukken 2013 De gedeputeerde zegt toe nav verzoek van de SP dat ten 

aanzien van de verkeersstroken bij Roggebot Kampen 

effectiviteitsmaatregelen zullen worden genomen

Lodders, J. 21-08-2014: Op dit moment wordt nog gewerkt aan de 

verkenning N307 Roggebot Kampen. Vertraging in de oplevering 

van de verkenning is opgetreden doordat is gewacht op de 

uitkomsten van de discussie over de voorfinanciering van Fase II 

van IJsseldelta-Zuid. Dit omdat in de tweede fase een nieuwe 

brug wordt aangelegd tussen Overijssel en Flevoland. Nu 

duidelijk is dat voorfinanciering geen optie is zal worden 

vastgehouden aan de eerdere oplossing waarbij gefaseerd 

toegewerkt wordt naar een eindbeeld. Op dit moment zijn 2 

varianten overgebleven. 

Een verdere vertraging zal optreden omdat gemeend is om 

nogmaals met bewoners van de Vossemeerdijk te bekijken of 

hun wensen ten aanzien van een oplossing gerealiseerd kunnen 

worden. 

De verwachting is dat de verkenning begin 2015 aan PS kan 

worden voorgelegd. Daarna kan worden begonnen met de  

planuitwerking, aanbesteding en vervolgens realisatie van de 

korte termijn fasering.

07-10-2014: Geen wijzigingen.

04-11-2014: Geen wijzigingen.

10-12-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.

09-02-2015: Zie mededeling 1707737. Voorstel: afvoeren.

20-04-2015: Zie mededeling: 1714915.

09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

20-04-2015: Voorgesteld wordt  om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

EB-17 11-06-2014 Doorstart fonds MKB De bevindingen van de accountant zijn onderdeel van de 

jaarlijkse rapportage aan PS

Appelman, J.N. 23-06-2014: Wanneer de verslaglegging over het eerste jaar van 

het MKB-Doorstartfonds 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.
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EB-21 25-06-2014 Begrotingswijziging 

Technocampus 

Lelystad Airport 

(oordeelsvormend)

De gedeputeerde zegt toe dat met betrekking tot de 

evaluatie en voortgang van het proces, Provinciale Staten 

actief en tijdig op de hoogte worden gehouden. 

Appelman, J.N. 21-08-2014: De subsidieaanvraag is in voorbereiding.

07-10-2014: Geen wijzigingen.

04-11-2014: Geen wijzigingen.

10-12-2014: De subsidieaanvraag is ontvangen en wordt binnen 

de daartoe wettelijke termijnen behandeld.

09-02-2015: De subsidie is begin februari verstrekt. Voorstel: 

afvoeren.

20-02-2015: 11 februari 2015 is de subsidie beschikt aan 

Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport om de 

businesscase uit te voeren.

09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

EB-24 02-07-2014 PS: Techno Campus 

Lelystad Airport

De gedeputeerde zegt toe PS nader te informeren over de 

bijdrage van het MBO College Airport te Hoofddorp aan de 

ontwikkeling van de Techno Campus Lelystad Airport.

Appelman, J.N. 21-08-2014: Een mededeling is in voorbereiding.

07-10-2014: De statenmededeling is in de voorbereiding en 

verwachting is dat deze beschikbaar is voor de 

commissievergadering van 29 oktober. 

04-11-2014: Zie # 1655617. Voorstel: afvoeren.

10-12-12014: Zie # 1655617 Voorstel: afvoeren.

04-11-2014: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

26-11: aanhouden

EB-28 12-11-2014 PS 

Programmabegroting

De gedeputeerde zeg toe in het 1e kwartaal van 2015 met 

informatie richting PS te komen over de verdere 

optimalisatie van het wandel- en fietsroutenetwerk. 

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.

EB-29 12-11-2014 PS 

Programmabegroting

Toezegging college om afwezige portefeuillehouder Lodders 

te verzoeken schriftelijk in te gaan  op actuele situatie 

Roggebotsluis en die zo mogelijk toe te sturen, in ieder geval 

eerder dan door gedeputeerde Lodders al is toegezegd

Lodders, J. 10-12-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.

09-02-2015: Zie mededeling 1707737. Voorstel: afvoeren.

20-04-2015: Zie mededeling 1714915.

09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

20-04-2015: Voorgesteld wordt  om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

EB-30 12-11-2014 PS 

Programmabegroting

Het  risico voor het grondbeleid Omala wordt bij jaarrekening 

nader geduid. Er komt op korte termijn een schriftelijke 

toelichting van het college op de redenen waarom in de 

risicoparagraaf het onderdeel Omala qua reserveringen naar 

beneden is bijgesteld.

Witteman, M. 19-02-2015: Via mededeling #1691761 is PS geinformeerd 

(15/1/2015). Het tweede deel van de toezegging is daarmee 

ingevuld.

Deze toezegging is afgerond (via mededeling en passage in 

Jaarstukken). Advies afvoeren.
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EB-31 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

Lodders, J. 10-12-2014: Is in voorbereiding.

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

EB-33 26-11-2014 OV-visie De OV-visie wordt nog geactualiseerd, o.a. ten gevolge van 

de recente besluitvorming door de gemeente Lelystad

Lodders, J. 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.

EB-34 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.

EB-35 10-12-2014 LTP De gedeputeerde zegt toe de commissie actief te informeren 

over de Maritieme Servicehaven Urk, indien zich relevante 

nieuwe ontwikkelingen aandienen.

Appelman, J.N. 13-02-2015: Met schriftelijke mededelingen #1651949 ( LIS wk 

43) en #1701527 (LIS wk 4) is Provinciale Staten geïnformeerd 

over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Maritieme Servicehaven 

Flevoport.

20-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 

over te gaan.

EB-39 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.

Lodders, J. 09-02-2015: Dit wordt meegenomen in de OV-visie.

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

EB-40 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.

EB-41 17-12-2014 Discussienotitie 

Actualisatie 

Mobiliteitsbeleid

De gedeputeerde zegt toe dat de inspraakrijpheid van de 

concept-nota na de verkiezingen aan PS zal worden 

voorgelegd.

Lodders, J. 09-02-2015: Zal volgens planning na de zomer van 2015 zijn.

25-05-2015: Geen wijzigingen.

EB-42 15-04-2015 Rondvraag De gedeputeerde zegt toe schriftelijk te antwoorden op de 

vraag van de heer Miske (GroenLinks) over de achtergrond 

van de recent verstrekte lening aan OMALA.

Gijsberts, B
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