Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

Agendapunt

Integrale ad hoc commissie (2019)
I1
15-5-2019
2. vaststellen agenda

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Gedeputeerde zet voor de PSFackeldey, J.A.
vergadering van 29 mei a.s. alle
kaders die gesteld zijn inzake
Windplan Groen op een rij en
licht deze iets uitgebreider toe.

Fackeldey, J.A.

S&B

I2

15-5-2019

5. jaarstukken 2018

Gedeputeerde zegt toe met een Reus, J. de
mededeling te komen met een
verdere onderbouwing van de
onontkoombare uitgaven ad €
5.450.000 (resultaatbestemming
2018)

Reus, J. de

MO/INFRA

I3

15-5-2019

5. jaarstukken 2018

Gedeputeerde zegt toe om na
de zomer het onderwerp
Bodemdaling met de Staten te
bespreken

Reus, J. de

Reus, J. de

S&B

I4

15-5-2019

12. rondvraag

Gedeputeerde vraagt na wat er Rijsberman, M.A.
op 25 januari jl. heeft
plaatsgevonden (en of er sprake
is geweest van drijfjacht)
waardoor er 252 edelherten zijn
geschoten.

Hofstra, H.J.

S&B

I5

29-5-2019

10c. Windplan Groen

Gedeputeerde zegt toe dat in de Fackeldey, J.A.
omgevingsvergunning de
gestelde eisen worden
opgenomen om zo veel mogelijk
overlast voor omwonenden te
vermijden.

Fackeldey, J.A.

S&B

I6

19-6-2019

5. Zomernota

Rijsberman, M.A.
Gedeputeerde zegt overzicht
toe mbt projecten en de kosten
natura 2000beheermaatregelen in de
oostvaardersplassen.

Hofstra, H.J.

S&B

I7

19-6-2019

5. Zomernota

Gedeputeerde zegt toe dat in
de begroting 2020 wordt
opgenomen dat natuurwaarden
behouden en zo mogelijk
versterkt worden conform het
aangenomen amendement
PB2018

Hofstra, H.J.

S&B

Hofstra, H.J.

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

I8

19-6-2019

5. Zomernota

Gedeputeerde is bereid om, in Hofstra,H.J.
overleg met de
Appelman, J.N.
agendacommissie, een besloten
sessie te organiseren over de
leasemaatschappijen

Hofstra, H.J.

MO/S&B

I9

19-6-2019

5.Zomernota

Gedeputeerde zegt toe dat hij Hofstra, H.J.
een schriftelijke verduidelijking
geeft over het toepassen van de
financiele uitgangspunten bij
het voorstel het nadelig saldo
van de Zomernota 2019 te
dekken ten laste van het
oormerk IBP binnen de stelpost
Nieuw Beleid

Hofstra, H.J.

MO

I10

19-6-2019

Agenda IJsselmeergebied Gedeputeerde zegt toe dat er
een vervolgbeeldvorming
Agenda IJsselmeergebied komt
na de zomer. Insteek is dan de
energieverkenningen waarin de
gevraagde integrale context tot
uitdrukking komt.

Hofstra, H.J.

S@B en GE

I11

19-6-2019

Opvolging aanbevelingen
Randstedelijke
Rekenkamer

Gedeputeerde zegt toe dat hij
terugkomt op de vraag waarom
het college niet gereageerd
heeft op de gevraagde opvolging
vanuit de commissie Bestuur.

Rijsberman, M.A.

BDO?

I12

31-7-2019

OVP

Gedeputeerde Staten leveren zo
snel mogelijk aanvullende
informatie inzake het
terugkeren van de Konikpaarden
uit Lauwersmeer.

Rijsberman, M.A.

S&B

Stand van zaken

08-07-2019: Zie B-147

Advies portefeuillehouder

08-07-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

I13

Datum

31-7-2019

Agendapunt

OVP

Commissie Bestuur (2015-2019)
B56
11-11-2015
Programmabegroting

B75

27-1-2016

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

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

GS informeert PS over de
achtergronden mbt de offerte
door dhr Stout en de reden voor
vertraging.

Rijsberman, M.A.

S&B

De portefeuillehouder zegt toe Fackeldey, J.A.
periodiek de commissie bestuur
te informeren over de actuele
ontwikkelingen binnen het IPO(bestuur).

Fackeldey, J.A.

BDO

De portefeuillehouder zegt toe periodiek de commissie bestuur te informeren over de
actuele ontwikkelingen binnen het IPO(-bestuur).
Stuivenberg, A. "13-04-2016: er heeft een gesprek plaatsgevonden; terzake is een GSvoorstel + Mededeling PS voorbereid; in april geagendeerd voor GS.
27-09-2016: De commissie Bestuur wordt voor eind 2016 geinformeerd over de
actuele ontwikkelingen binnen het IPO(bestuur, aan de hand van de prioritaire IPOagenda/meerjarenagenda. De meerjarenagenda kent vier strategische trajecten:
“Openbaar Bestuur”, “Sociaal-economische ontwikkeling van de regio”, “Nationale
Omgevingsvisie” en “Landschapsagenda” .
Het IPO maakt een omslag naar een nieuwe werkwijze gericht op versterking van het
strategisch vermogen. De informatievoorziening zal hierop worden afgestemd.
In de rapportage zal een overzicht worden gegeven van de IPO-inzet, Flevolandse
inzet en de voortgang van majeure IPO-dossiers."
Rapportage eind 2016 gereed. (zie ook motie B-10).
23-02-2017 Rapportage over de voortgang van majeure IPO-dossiers in het tweede
halfjaar 2016 in de vorm van een nieuwsbrief, analoog aan het werk in Europa. Is
geagendeerd voor de commissie Bestuur van 1 maart 2017.
06-09-2017: In het kader van de “tweejaarlijkse terugkoppeling” heeft gedeputeerde
A. Meijer in de commissie Bestuur op 5 juli 2017 een toelichting gegeven op GSprioriteiten en voortgang IPO-dossiers, in het bijzonder energietransitie. Een
onderwerp waar hij als -voorzitter van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) nauw
bij betrokken is en dat eind 2017 tot een door mede-overheden breed gedragen
aanbod moet leiden. De agenda’s van de BAC’s en IPO-bestuur worden sinds 1 april
2017 via (besloten) Statenloket gedeeld. Dat biedt Statenleden de mogelijkheid
nader vragen te stellen over specifieke dossiers. Desgewenst wordt via een “special”
ingezoomd op bepaalde dossiers.
28-09-2018: GS voorstel met PS mededeling is in voorbereiding en wordt besproken
met AV-leden

De voorzitter van Provinciale
Reus, J. de
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 komt nieuwe PS sinds 203-2019.

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

23-03-2017 PH Appelman
tijdelijk
27-02-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van de lijst over
te gaan.
28-09-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van de lijst over
te gaan.
15-11-2018: Nog niet afvoeren
van de lijst

06.07.2016:
handhaven
cie 01.03.2017
Stavaza 23.02.2017 is
achterhaald.
Cie 05.07.2017 advies
ph ontbreekt,
handhaven
Cie 29.11.2017
Handhaven
portefeuillehouder en
AV-leden werken
toezegging verder uit

05.07.2017
handhaven
cie 29.11.2017
Handhaven

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

B121

21.12.2016

Cultuurnota 2017 – 2020

De heer Rijsberman zegt toe
Rijsberman, M.
voor de zomer 2017 te komen
met de invulling van de monitor.

Rijsberman, M.

S&B

11-01-2017: De toezegging heeft betrekking op de nieuwe cultuurnota die nog moet 06-05-2019: handhaven
worden vastgesteld. De toezegging wordt afgehandeld in de loop van 2017.
20-02-2017: De Cultuurnota is inmiddels vastgesteld. De toezegging wordt
afgehandeld in de loop van 2017.
20-03-2017 / 08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Opdracht wordt voor de zomer uitgezet. Resultaten worden verwacht in
oktober 2017.
28-08-2017: Geen wijzigingen.
09-10-2017: Opdracht is uitgezet aan drie bureau’s bekend met monitoring in de
cultuursector.
06-11-2017: Opdracht tot het ontwerpen van de monitor is aan Berenschot verstrekt.
Oplevering in voorjaar 2018.
06-02-2018: Geen wijzigingen.
05-06-2018: conceptversie is opgeleverd, wordt als eerste getest bij klein aantal
instellingen. Ervaringen worden meegenomen voor vervolg.
12-11-2018: Wordt in 2019 vervolgd.
06-05-2019: Staten op 14-11-2018 geïnformeerd over benchmark met mededeling
2336560. De evaluatie legt de basis voor periodieke monitoring voor de langere
termijn en is belangrijke input voor het Cultuurbeleid 2021-2024.

05.07.2017
handhaven
cie 29.11.2017
Handhaven

B133

10-5-2017

Provinciale staten,
perspectiefnota

Besturen met mededelingen
Fackeldey, J.A.
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.

Verbeek, L.

BDO

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

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.
dhr. Simonse: Adhv de analyse
27-02-2018: Voorstel GS volgt op 9 mei
13-06-2018: mededeling besproken in de commisie Bestuur
gemaakt door GS over de gedane
mededeligen, wil dhr.Simonse
graag een (schriftelijk) antwoord
waar dhr. Simonse en het
College een andere beoordeling
maken van de mededelingen

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

B134

24-5-2017

Besluitenlijst commissie
29 maart 2017

Gedeputeerde Rijsberman zegt
toe binnen 2 weken PS een
mededeling te doen toekomen
over het proces consultatie
begroting MRA en betrokkenheid
raden en staten, inclusief
planning.

Rijsberman, M.

06-09-2017: met de mededeling aan de staten van 7 juni jl. is aan deze toezegging
27-02-2018: Voorgesteld wordt
voldaan (2074545).
om tot afvoeren van deze lijst
02-05-2018: De commissie bestuur is conform de procedure betrokken. Actie heeft
over te gaan.
geleid tot ene brief van de commissie bestuur van 12 april jl. (2216883), ondertekend
namens de griffie en door de commissievoorzitter.

05.07.2017
Handhaven
29.11.2017
Handhaven, de
commissie van
13.09.2017
concludeert dat de
wijze van aanlevering
stukkenstroom door
het MRA bureau voor
de Provincie
Flevoland geen
gewenste werkwijze
is. Men wil de
stukken via het
bestuurlijk gremium het college aangeleverd krijgen
en niet rechtstreeks
via het MRA bureau.
Vergelijkbaar met de
GR procedures.
De commissie gaat
ervan uit dat de
gedeputeerde met
een
procedurevoorstel

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

B143

extra cie B

B147

13.12.2017
23-5-2018

B149

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Naam afdeling

Stand van zaken

Portefeuillehouder Meijer zegt Fackeldey, J.A.
toe om, aansluitend op
toezegging B-56, in de
‘Werk/proces afspraken IPO AV
en IPO bestuur’ de
procesafspraken t.a.v. de
nieuwe begrotingsbehandeling
2017 – IPO begroting 2018 uit te werken.
Integrale commissie,
PS worden in een vroegtijdig
Fackeldey, J.A.
perspectiefnota
stadium betrokken bij de
invulling van de IBP
programmalijnen en
programma’s.

Fackeldey, J.A.

BDO

09-01-2018: Vereist afstemming met IPO. Nadere informatie volgt.
30-01-2018: in gesprek met griffie.
27-02-2018: zie motie b56
02-05-2018: Gesprek met gedeputeerde en AV-leden staat gepland op 13-06 voor
nadere werkafspraken over informatievoorziening.
28-09-2018: GS voorstel met PS mededeling is in voorbereiding en wordt besproken
met AV-leden

Fackeldey, J.A.

S&B

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.

30-5-2018

PS-vergadering,
agendapunt 9b
Jaarstukken

Gedeputeerde Hofstra zegt toe
dat in 2019 de bredere analyse
op de nota risico’s en reserves
waar de PVV om vraagt wordt
gemaakt.

Hofstra, H.J.

MO

14-06-2018: Zal in 2019 worden opgestart conform Financiële Verordening.
08-07-2019: Wordt beeldvormend geagendeerd eind augustus.

B156

14-11-2018

8d. Actualisatie
Provinciaal Sportbeleid

De gedeputeerde zegt toe dat
Hofstra, H.J.
hij bij de evaluatie over 2 jaar
de actuele gezondheidsgegevens
(van de GGD) zal toevoegen, ook
al is dat nu geen indicator of
kernthema in het beleid.

Reus, J. de

S&B

28-01-2019: Deze toezegging wordt over twee jaar gestand gedaan.

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.

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.

B160

9-1-2019

8. Ontwerp
Erfgoedprogramma

Gedeputeerde zegt toe om de
Rijsberman, M.
inpolderingsgeschiedenis van de
Noordoostpolder expliciet een
plek te geven bij de
ontwikkeling van het
Werelderfgoedcentrum
Schokland.

Rijsberman, M.

S&B

28-01-2019: Planning: In het definitieve Erfgoedprogramma die na de verkiezingen ter
besluitvorming aan de staten wordt voorgelegd zal deze toezegging worden verwerkt.
06-05-2019: Deze toezegging zal worden meegenomen in het definitieve
Erfgoedprogramma.

B161

9-1-2019

9.Meerjarenaanpak
Bedrijfsvoering (MAB)

Gedeputeerde zegt toe met een
evaluatie van het MAB te komen

Rijsberman, M.

IV

De Portefeuillehouder zegt toe: Reus, J. de
- 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;
d
k
d i

Verbeek, L.

BDO

B162

3. IPO AV 19 december

Portefeuillehouder
2015-2019

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

Hofstra, H.J.

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

27-02-2018: Voorgesteld wordt 03.07.2018 advies:
om tot afvoeren van de lijst over
te gaan.
28-09-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van de lijst over
te gaan.
15-11-2018: Nog niet afvoeren
van de lijst
handhaven

28-01-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

cie 06-02-2019:
handhaven, pas bij
evaluatie kan deze
toezegging getoetst
worden.

Lijst van Toezeggingen
Nr

B163

Datum

30-1-2019

Agendapunt

9d. Vaststelling ontwerp
Erfgoedprogramma

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Gedeputeerde zegt nogmaals
Rijsberman, M.
toe de geschiedenis van de
polderpioniers te betrekken bij
de ontwikkeling van het
Werelderfgoedcentrum. Over de
mogelijkheden of het verhaal
van de pioniers los te koppelen
is van het
Werelderfgoedcentrum /
project Nieuwe Natuur gaat de

Commissie Duurzaamheid (2015-2019)
D36
11-11-2015 Statenvergadering
Gedeputeerde Stuivenberg zegt Hofstra, H.J.
Agendapunt 6
toe de evaluatie en planning
Programmabegroting 2016 EHS toe te sturen aan de
commissie duurzaamheid voor
het einde van 2016.

D36
(vervolg)

Hofstra, H.J.

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Rijsberman, M.

S&B

06-05-2019: Deze toezegging volgt B160.

Hofstra, H.J.

S&B

25-11-2015: Deze toezegging wordt ambtelijk opgepakt en een planning zal worden
voorgelegd.
04-01-2016: Vanaf september 2016 zal de statendiscussie over de spelregels EHS
gevoerd worden.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Een planning wordt binnenkort in de LTP opgenomen.
04-04-2016/ 09-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Komt na de zomer in de beeldvormende ronde.
05-12-2016: Beeldvormende sessie staat geagendeerd voor 18-1-17 in Cie
Duurzaamheid.
13-03-2017: In de agendacommissie Duurzaamheid van 8-2 is gemeld dat dit
onderwerp terug gaat naar de LTP en dat op termijn een inhoudelijke notitie met
varianten zal worden voorgelegd aan de commissie.
28-08-2017: in juni heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport over de
evaluatie van de EHS aan de commissie Duurzaamheid gepresenteerd.
In de commissievergadering Duurzaamheid zal de portefeuillehouder de
commissieleden vragen of met de behandeling van het rapport van de Rekenkamer
deze toezegging is afgedaan.
13-02-2018: in aanvulling op de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer
wordt opdracht verleend de Spelregels te bezien en waar nodig aan te passen. De
uitkomsten zullen met de commissie worden gedeeld.
04-06-18 Offerteverzoek voor opdracht om de Spelregels te bezien is verstuurd,
hierna kan proces van opdrachtverlening voortgezet worden.

Hofstra, H.J.

S&B

Vervolg D36:
13-02-2018: in aanvulling op de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer
wordt opdracht verleend de Spelregels te bezien en waar nodig aan te passen. De
uitkomsten zullen met de commissie worden gedeeld.
04-06-18 Offerteverzoek voor opdracht om de Spelregels te bezien is verstuurd,
hierna kan proces van opdrachtverlening voortgezet worden.
12-11-2018: Opdracht voor evaluatie Spelregels is in juni 2018 verstrekt. Planning is
dat opdrachtnemer eind dit jaar rapport met aanbevelingen zal opleveren.
28-01-2019: In het kader van de opdracht zijn verschillende ambtelijke werksessies
georganiseerd, proces vraagt meer tijd dan aanvankelijk verwacht en eindrapport
met aanbevelingen wordt omstreeks maart 2019 verwacht.
06-05-2019: Begin april is het definitieve rapport opgeleverd. De aanbevelingen uit
het rapport zullen samen met de aanbevelingen uit het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer leiden tot een voorstel dat aan PS zal worden voorgelegd. Planning is om
na de zomer 2019 met een voorstel te komen.

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

D63

20-6-2016

Agendapunt

Statencommissie,
agendapunt Regioplan
Windenergie

D63
(vervolg)

D66

5-10-2016

Verordening uitvoering
Wet natuurbescherming
Flevoland 2016 (OV)

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Gedeputeerde zegt toe dat de
Fackeldey, J.A.
natuurvergunningen die worden
afgegeven in kader van de
Rijkscoördinatieprocedures aan
PS worden verstrekt.

Fackeldey, J.A.

Fackeldey, J.A.

Fackeldey, J.A.

Gedeputeerde Stuivenberg zegt Smelik, C.
toe te kijken in hoeverre de
pakkans van overtreders kan
worden bevorderd. In de
evaluatieperiode zal dat worden
besproken met de OFGV.

Fackeldey, J.A.

Naam afdeling

S&B

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

27-06-2016: Beantwoording is in voorbereiding.
22-08-2016: Is nog niet aan de orde.
07-11-2016: Van verstrekken van Natuurvergunning is nog geen sprake. Als dat aan de
orde komt (de eerste vergunning wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht)
dan wordt ook aan deze toezegging invulling gegeven door afgegeven vergunning door
te zenden aan PS.
11-01-2017: Er zijn nog geen natuurvergunningen verstrekt in het kader van RCRprocedures voor windenergieprojecten binnen de regioplangebieden.
08-02-2017: Er is een ontwerpvergunning voorbereid en hierover zal ook bericht
worden in de nieuwsbrief. voor het overige geen wijzigingen.
08-05-2017: De ontwerpvergunning is in de nieuwsbrief benoemd. Zodra sprake is van
een definitieve vergunning zal deze ook worden toegezonden.
19-06-2017: We hebben nog geen nieuwe ontwikkeling. Het verlenen van de
definitieve vergunning is uiterlijk op 31/7/2017 beoogd.

Vervolg D63:
21-11-2018: Voorgesteld wordt
28-08-2017: De definitieve vergunning ligt nu ter tekening voor aan de
tot afvoeren van deze lijst over
portefeuillehouder. Een afschrift van de vergunning wordt op de aanstaande LIS
te gaan.
geplaatst.
09-10-2017: Er zijn naast de vergunning voor windpark Zeewolde geen nieuwe
vergunningen verstrekt in het kader van RCR-procedures voor windenergieprojecten
binnen de regioplangebieden.
06-11-2017: Idem zie 09-10-2017. De voorbereidingen voor de vergunningverlening
van windplan Blauw zijn inmiddels gestart.
16-01-2018: Medio 2018 worden de ontwerp-beschikkingen van zowel windplan Blauw
als windplan Jaap Rodenburg II/Pampus verwacht.
05-06-2018: De ontwerp-beschikking voor Windpark Blauw is inmiddels afgegeven.
Voor windpark Jaap Rodenburg volgt deze binnenkort.
12-11-2018: De definitieve Nb-vergunning voor windplan Blauw is op 14 september
2018 verleend en via een mededeling aan de Staten toegezonden 2322276 (LIS 16
januari 2019 Duurzaamheid). De ontwerp-beschikking voor windpark Pampus (Jaap
Rodenburg II) is eind september ter inzage gelegd.
28-01-2019: Er zijn geen nieuwe definitieve vergunningen verstrekt.

S&B

Besluit commissie

05-12-2016: De toezegging wordt ambtelijk opgepakt en een planning zal worden
voorgelegd.
13-03-2017: In behandeling. Geen voortgang te melden.
08-05-2017: Is onderdeel van regulier overleg met de OFGV.
19-06-2017 / 28-08-2017 / 09-10-2017 / 06-11-2017: Geen wijzigingen.
13-02-2018: De evaluatie loopt op dit moment. Er wordt in eerste instantie gekeken
naar de vergunningverlening en vervolgens naar toezicht en handhaving. Er zijn
bijeenkomsten geweest met adviseurs (aanvragers) en met de gemeenten. Hier
komen al wel een aantal handhavingszaken aan de orde. De evaluatiegesprekken met
de terreinbeheerders en waterschap staan gepland en daarna gaan we met de OFGV
aan tafel. Dit najaar komen er voorstellen om de Verordening te optimaliseren.

Deze toezegging is op
21-11-2018 niet
afgevoerd, omdat
nog niet alle
vergunningen
verleend zijn.

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

D66
(vervolg)

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Smelik, C.

Fackeldey, J.A.

S&B

Vervolg D66:
06-05-2019: Voorgesteld wordt
06-06-2018: Begin dit jaar hebben we met een aantal externe partijen (adviseurs en om tot afvoeren van deze lijst
gemeenten) gepraat over hun ervaringen met de verordening en de beleidsregels die over te gaan.
de provincie heeft opgesteld. Momenteel loopt het proces om tot een nieuw
faunabeheerplan 2019-2023 te komen. Uit dit proces komen naar verwachting een
aantal wijzigingsvoorstellen. Binnenkort gaat een bestuurlijk verkenner aan de gang
om de organisatie- structuur van het faunabeheer in Flevoland in kaart te brengen en
goede werkafspraken te maken. Ook hieruit komen naar verwachting een aantal
wijzingsvoorstellen voor de beleidsregels en de verordenimg. Daarnaast gaan we ook
met de OFGV nog in gesprek over de effectiviteit van de handhaving i.r.t. de
verordening. De planning is dat er eind dit jaar een nieuw faunabeheerplan wordt
vastgesteld en we dan ook een voorstel hebben voor aanpassing van de verordening
en beleidsregels.
12-11-2018: Planning: Voorstel voor Verordening Omgevingswet (hoofdstuk 8) voor 10
november 2018. Voorstel voor aanpassing bijlagen bij verordening voor 17 november
2018. (GS bevoegdheid). Voorstel voor aanpassing en nieuwe beleidsregels voor 17
november 2018. Naar verwachting vindt besluitvorming over het Faunabeheerplan
nog dit jaar plaats.
06-05-2019: De betreffende verordening is op 15 maart 2019 ingetrokken. De
Omgevingsverordening Flevoland is hiervoor in de plaats gekomen. De ervaringen uit
de evaluatie zijn verwerkt in deze nieuwe verordening. Het betreft met name
onderdelen uit het advies van Van Hemmen.

D76

17-5-2017

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

Hofstra, H.J.

BDO

07-06-2017: In behandeling genomen.
30-06-2017: Bespreeknotitie staat op de agenda van de intervisiegroep P&C d.d. 0507-2017
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.

D90

31-1-2018

Statencommissie,
Agendapunt
Energieagenda

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

Fackeldey, J.A.

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.
18-06-2018: 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).

D95

20-3-2018

Statenvergadering,
agendapunt programma
Mobiliteit en Ruimte

Gedeputeerde Lodders zegt toe Fackeldey, J.A.
dat bij de uitwerking van de
energieagenda aandacht zal
worden besteed aan
maatregelen die ervoor zorgen
dat de provincie in 2030
energieneutraal is (incl.
moblititeit).

Fackeldey, J.A.

S&B

06-06-2018: Zie beantwoording D99.

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

D99

6-6-2018

D101

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Statenvergadering,
agendapunt
Energieagenda

Gedeputeerde komt terug op
‘mobiliteit’ inzake de
energieagenda en zal de band
van de cie-vergadering
Duurzaamheid terugluisteren.

Fackeldey, J.A.

Fackeldey, J.A.

S&B

06-06-2018: dit is ambtelijk opgepakt. Van belang is dat een van de vijf tafels van het 06-05-2019: Voorgesteld wordt
Klimaatakkoord over Mobiliteit gaat. Het is nu nog niet duidelijk wat op landelijk
om tot afvoeren van deze lijst
niveau wordt aangepakt en dan ‘overblijft’ voor onze regio.
over te gaan.
18-1-2019: De commissie is in september via een mededeling (2289501) geïnformeerd
over wat de provincie al doet aan verduurzaming van mobiliteit. De commissie
Duurzaamheid is op 21 november mondeling geïnformeerd dat een schriftelijke
mededeling volgt in februari 2019, omdat op dat moment nog onvoldoende zicht was
op de uitkomsten van het Klimaatakkoord. Op 21 december 2018 is het Ontwerp van
het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord en de betekenis van de tafel
Mobiliteit wordt geanalyseerd en verwerkt in de mededeling. Duidelijk is dat een
regionaal mobiliteitsprogramma ontwikkeld gaat worden dat zowel aan het
programma Mobiliteit en Ruimte als de opgave Duurzame Energie gekoppeld wordt.
De mededeling zal meer inzicht geven in de al lopende en voorgenomen maatregelen
en het beoogde proces om afspraken uit het Klimaatakkoord waar de provincie voor
aan de lat staat, op te pakken.
06-05-2019: Februari 2019 zijn PS via toegezegde schriftelijke mededeling (2374591)
geïnformeerd over:
-Al lopende en voorgenomen maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en de
verwachte effectiviteit van deze maatregelen;
-Het Klimaatakkoord en de betekenis daarvan voor onze provincie;
-Lopende onderzoeken en
-Het vervolgproces, inclusief de betrokkenheid van Provinciale Staten.

6-6-2018

Statencommissie,
agendapunt Windplan

Gedeputeerde Hofstra (plv) zegt Fackeldey, J.A.
toe dat er voor 11 juli
schriftelijk antwoord gegeven
wordt op de vraag waarom niet
gekozen is voor een andere
plaats van een windmolen dicht
bij het Swifterbos, om
bezwaarmakers tegemoet te
komen.

Fackeldey, J.A.

S&B

21-11-2018: Gevraagde onderbouwing is achterhaald omdat de initiatiefnemer heeft
besloten de molens niet meer in het Swifterbos te realiseren. Hiervan is melding
gedaan in het 7e voorgangsbericht over het Regioplan Windenergie (#2309426) op 10
oktober 2018.

28-01-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D102

6-6-2018

Statencommissie,
agendapunt Het goede
voorbeeld

Gedeputeerde verduidelijkt
Appelman, J.N.
schriftelijk de zinsnede uit de
keuzenotitie Het goede
voorbeeld blz. 13, bullit 5. Hier
staat dat de in de
doorontwikkeling van de
huisvesting op het provinciehuis
duurzaamheid niet als
ontwerpcriterium is
meegenomen.

Appelman, J.N.

S&B

12-11-2018: Een mededeling hierover volgt binnenkort.
28-01-2019: Zie mededeling 2298699 (LIS Duurzaamheid 21 november 2018 en 16
januari 2019).

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D106

11-7-2018

Provinciale Staten,
agendapunt Beheer OVP

Gedeputeerde zegt toe dat
indien verhoging van
beschutting noodzakelijk is, dit
uitgevoerd wordt.

Hofstra, H.J.

Hofstra, H.J.

S&B

28-11-2019: Zie mededeling 2349787 (LIS 30 januari 2019 PS).
06-05-2019: In de Driehoek is beschutting aangelegd. In het kerngebied wordt het
raster voor beschutting geplaatst. Afspraak met SBB is dat beschutting in de
randgebieden beschikbaar blijft, zolang de nieuwe beschutting nog onvoldoende
gegroeid is.

28-01-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D107

11-7-2018

Provinciale Staten,
agendapunt Beheer OVP

Gedeputeerde zegt toe dat het
aantal grote grazers wordt
geteld in de
Oostvaardersplassen voordat er
tot actie wordt overgegaan en
dat er tweejaarlijks wordt
geteld (ipv een telling en
berekening).

Hofstra, H.J.

Hofstra, H.J.

S&B

12-11-2018: PS zijn geïnformeerd met een Statenmededeling #2332387 (LIS 16 januari
2019).
06-05-2019: In het voorjaar wordt een grondtelling uitgevoerd. In het najaar een
helikoptertelling. SBB zal dit vastleggen in hun managementplan.

12-11-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.
06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Besluit commissie

Deze toezegging is op
12-11-2018 niet
afgevoerd, omdat
niet duidelijk is of in
het voorjaar ook
geteld wordt.

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Hofstra, H.J.

S&B

06-05-2019: Lange Termijn monitoring wordt verder uitgewerkt in het
06-05-2019: Voorgesteld wordt
managementplan van SBB. Daarbij wordt ook advies gevraagd aan de veterinaire
om tot afvoeren van deze lijst
commissie van Staatsbosbeheer. Het rapport boerenveearts wordt hierbij betrokken. over te gaan.

D115

26-9-2018

Provinciale Staten,
agendapunt OVP De
Boerenveearts

Rapport van de Boerenveearts
wordt meegenomen voor de
invulling van de Lange Termijn
monitoring.

D118

31-10-2018

Statencommissie,
Agendapunt
Energieagenda

Gedeputeerde zegt toe helder
Fackeldey, J.A.
op papier te zetten wat het
verschil is tussen de
hernieuwbare energie-indicator
en de BBV-indicator Energieneutraliteit.

Fackeldey, J.A.

S&B

21-11-2018: Een mededeling hierover volgt binnenkort.
28-01-2019: Zie mededeling 2336537 (LIS 16 januari 2019 Duurzaamheid.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D119

31-10-2018

Statencommissie,
Agendapunt
Energieagenda

Gedeputeerde zegt toe helder
Fackeldey, J.A.
op papier te zetten hoe de
bandbreedte energiebesparing
(min 4,7 en max 18,5 PJ) is
ontstaan en op welk percentage
de provincie zich richt.

Fackeldey, J.A.

S&B

21-11-2018: Een mededeling hierover volgt binnenkort.
28-01-2019: Zie mededeling 2336537 (LIS 16 januari 2019 Duurzaamheid).

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D120

31-10-2018

Integrale commissie,
Agendapunt Begroting

Gedeputeerde zegt toe dat als Fackeldey, J.A.
er zicht is op de modaliteiten bij
het RES-bod inzake het
Klimaatakkoord, GS met PS in
gesprek gaat in de commissie
Duurzaamheid.

Fackeldey, J.A.

S&B

28-01-2019: In de vergadering van 16 januari 2019 is de Commissie uitvoerig
bijgepraat over de ontwikkelingen van het Ontwerp van het Klimaatakkoord dat 21
december 2018 is gepresenteerd. De nieuwe Staten zullen ook voortdurend worden
geïnformeerd over het Klimaatakkoord en de RES.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D121

14-11-2018

Provinciale Staten,
Agendapunt Begroting

Gedeputeerde zegt toe dat
onderzocht wordt wat de
mogelijkheden zijn om de
provinciale organisatie
energieneutraal te maken.

Fackeldey, J.A.

Fackeldey, J.A.

S&B

28-01-2019: Een mededeling hierover volgt binnenkort.
06-05-2019: Zie mededeling 2372218.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D122

21-11-2018

Statencommissie,
Agendapunt lijst van
toezeggingen

Gedeputeerde zegt toe de
Fackeldey, J.A.
uitkomst van de gesprekken met
de OFGV aan de Staten mede te
delen, zodra de gesprekken over
de totale inzet OFGV afgerond
zijn.

Fackeldey, J.A.

S&B

28-01-2019: Na vaststelling door GS zal het Uitvoeringsprogramma 2019 van de OFGV 06-05-2019: Voorgesteld wordt
met aanvullende opdrachten ter kennisname aan u worden toegestuurd. Hierin is
om tot afvoeren van deze lijst
onder andere de reguliere inzet van de OFGV opgenomen op de “groene
over te gaan.
handhavingstaken”. Daarnaast zal de inzet zijn aangevuld met een afzonderlijke
opdracht voor uitbreiding van dit toezicht.
06-05-2019: de aanvullende opdracht voor het groene toezicht is gelijktijdig met de
jaaropdracht 2019 op 12 februari 2019 aan de OFGV verstrekt. PS heeft het
uitvoeringsprogramma 2019 ter informatie ontvangen. Edocs 2343096.

D123

21-11-2018

Statencommissie,
Agendapunt OVP

Hofstra, H.J.
Gedeputeerde zegt toe de
commissieleden op korte
termijn (mbt Oostvaardersveld)
én uiterlijk in februari (mbt het
kerngebied) te informeren
inzake de verplaatsing van de
Konickpaarden over aantallen,
de gebieden waarnaar
uitgeplaatst wordt, welke vorm
van beheer daar gevoerd wordt
en door wie dit wordt
uitgevoerd.

Hofstra, H.J.

S&B

28-01-2019: PS is geïnformeerd over de herplaatsing van de konikpaarden uit het
Oostvaardersveld. Ze worden later nog geïnformeerd over de herplaatsing van de
paarden uit de Oostvaaardersplassen.
06-05-2019: Op 13 maart 2019 zijn de aantallen te verplaatsen konikpaarden en de
locaties bekendgemaakt via een persbericht. Provinciale Staten zijn daar ook over
geïnformeerd.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D124

21-11-2018

Statencommissie,
Agendapunt OVP

Gedeputeerde Hofstra zegt toe Hofstra, H.J.
dat hij zijn mededeling over
OVP op schrift aan de
commissieleden doet toekomen.

Hofstra, H.J.

S&B

06-05-2019: Zie mededeling # 2340949.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

D127

19-12-2018

Provinciale Staten,
Agendapunt NN

Gedeputeerde Appelman zegt
Appelman, J.N.
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

D128

16-1-2019

Statencommissie,
mededelingen

Gedeputeerde geeft
Hofstra, H.J.
feitenrelaas met betrekking tot
de merry en het veulen.

Hofstra, H.J.

S&B

06-05-2019: Zie toelichting # 2376966.

D129

13-2-2019

Statencommissie, RRKrapport

Gedeputeerde zal in
eerstvolgend overleg met de
gemeenten over VTH ook
toezicht en handhaving op MKB
dat valt onder richtlijk
activiteiten besluit en
energiebesparingsmaatregelen
aan de orde stellen.

Fackeldey, J.A.

Fackeldey, J.A.

S&B

06-05-2019: Het eerstvolgend overleg met gemeenten over VTH zal zijn tijdens het
Bestuurlijk Omgevings Overleg (BOO). Deze is nog niet gepland en zal naar
verwachting deze zomer plaats vinden.

D130

13-2-2019

Statencommissie, RRKrapport

Gedeputeerde komt terug op de Fackeldey, J.A.
nadere onderbouwing van hoe 1
Petajoule zich verhoudt tot het
aantal benodigde hectare
zonnepark

Fackeldey, J.A.

S&B

06-05-2019: Zie mededeling 2381878 (LIS 26 februari 2019).

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

D131

13-2-2019

Statencommissie,
Oostvaardersplassen

Gedeputeerde komt met
Hofstra, H.J.
schriftelijke informatie over de
omzetting van de conditiescores
van de grote grazers.

Hofstra, H.J.

S&B

06-05-2019: Op 26 februari ’19 heeft de gedeputeerde een mededeling verstuurd
(#2385933) waarin een toelichting wordt gegeven op de conditiescores van de grote
grazers en uitleg wordt gegeven over de (nieuwe) methodiek met
Bodyconditionscores.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Reus, J. de

INFRA

19-4-2017 pilot bij-vriendelijk bermbeheer loopt nog tot 2018
Mondelinge toelichting pfh in commissie 13-2-2019: evaluatie loopt nog

Handhaven

13-02-2019:
Handhaven

Appelman, J.N.

GE

Reus, J. de

INFRA

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
19-04-2017 pilot bijvriendelijk bermbeheer loopt nog tot 2018
Zie toezegging E-24

Handhaven

13-02-2019:
Handhaven

Commissie Economie (2015-2019)
E24
11-11-2015 Programmabegroting 2016 De gedeputeerde zegt toe n.a.v. Reus, J. de
(PS)
motie 14 (PvdD) een onderzoek
uit te voeren naar de inrichting
van insect-vriendelijke wegen

E40

E48

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.

11-5-2016 Jaarstukken 2015

Appelman, J.N.

Toezegging gedaan in commissie Reus, J. de
Ruimte: Gedeputeerde Lodders
zegt toe dat hij met een
mededeling komt met evaluatie
over het ‘nieuwe bermbeheer
en het maaibeleid
(bijenvriendelijk’ aldus PvdD)
waarbij eveneens wordt
ingegaan op de wijze waarop dit
is geregeld en welke resultaten
dat geeft.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Lijst van Toezeggingen
Nr

E59

Datum

31-8-2016

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Economisch Programma

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

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.
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17-5-2017 Denkrichting besteding
cofinanciering Floriade

Gedeputeerde Appelman zegt
Appelman, J.N.
toe dat het voorstel voor
besteding van de 8 mio
cofinanciering Floriade
oordeelsvormend en separaat in
de commissie wordt besproken.
De integrale besteding van de
middelen t.b.v. het Fonds
Verstedelijking Almere wordt
besproken in de commissie
Ruimte.

Appelman, J.N.

GE

03-10-2017: Een integrale sessie wordt voorbereid.
06-11-2017: In september heeft een presentatie over de menukaart in de
statencommissie economie plaatsgevonden. Op 3 november heeft een integrale sessie
plaatsgevonden, waar de voortgang door de gemeente, de BV Floriade en de
provincie in samenhang is gepresenteerd. Voorstellen voor het resterende deel
provinciale cofinanciering worden in 2018 voorbereid.
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31-5-2017 Voortgangsrapportage
uitvoeringsprogramma
Floriade

Gedeputeerde Appelman zegt
toe dat in volgende
voortgangsrapportages meer
specifieke informatie over de
financiële uitgaven wordt
opgenomen.

Appelman, J.N.

Appelman, J.N.

GE

25-07-2017: In voortgangsrapportage najaar 2017 zal meer informatie opgenomen
worden.
06-11-2017: De voortgangsrapportage zal in de maand december worden aangeboden.

E88

28-3-2018 Lijsten Moties en
Toezeggingen

Gedeputeerde Lodders zegt toe Appelman, J.N.
dat PS een Mededeling
ontvangen over de
consequenties van de uitspraak
van de Raad van State inzake
jachthaven Haddock in Almere
(Floriade)

Appelman, J.N.

GE
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25-4-2018 Programma
Bereikbaarheid MRA

Gedeputeerde Lodders zegt toe Reus, J. de
dat de brief van de 4
commissievoorzitters aan GS
inzake de informatievoorziening
over en betrokkenheid bij de
MRA op korte termijn zal
worden beantwoord.

Reus, J. de

BDO

Advies portefeuillehouder

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

13-02-2019:
handhaven

13-02-2019:
handhaven

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum
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23-5-2018 Integrale commissie
Perspectiefnota

E95

23-5-2018 Integrale commissie
Perspectiefnota

E97

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Gedeputerde Appelman zegt toe Appelman, J.N.
de stichting Compoworld uit te
nodigen voor een presentatie in
de commissie Economie.

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

S&B

05-06-2018: Er wordt in overleg met Compoworld gekeken wanneer de agenda van de
commissie ruimte biedt voor de presentatie.
28-01-2019: Door een extern bureau is een advies uitgebracht over de wijze waarop
de kansen voor de composiettechnologie in Flevoland het best kunnen worden
verzilverd. Op basis van dit rapport heeft de stichting Compoworld een transitie in
gang gezet die in 2019 zijn beslag moet krijgen. Het ligt dan ook in de rede om de
stichting Compoworld in de loop van 2019 uit te nodigen in de Commissie Economie.
06-05-2019: De stichting Compoworld is op basis van bovengenoemd advies gestart
met een transitieproces naar een kleinere, meer slagvaardige en markt georiënteerde
organisatie. Deze transitie zal naar verwachting eind 2019 worden afgerond. Daarom
wordt voorgesteld de stichting Compoworld begin 2020 uit te nodigen voor een
presentatie in de Commissie Economie.

Appelman, J.N.

GE/S&B

12-11-2018:

Fackeldey, J.A.

S&B

12-11-2018: In uitvoering. Er zijn met gemeenten 2 gesprekken gevoerd. Er staan 3
gesprekken gepland. 1 gemeente heeft nog gereageerd op verzoeken voor een
afspraak.
28-01-2019: De gesprekken met de gemeenten zijn nog niet afgerond. Het blijkt voor
gemeenten ingewikkeld om de beoogde doelgroep goed te identificeren en in
aansluiting op het gemeentelijk armoedebeleid tot een sluitende oplossing te komen.
Zodra duidelijker is wat de mogelijkheden zijn, wordt u geïnformeerd.
06-05-2019: De provincie heeft de gemeenten in de gelegenheid gesteld om
compensatie aan te vragen voor groepen die afhankelijk zijn van het gemeentelijk
armoedebeleid en die aantoonbaar problemen ondervinden door prijsstijgingen in het
streekvervoer.

Appelman, J.N.

Fackeldey, J.A.

S&B

12-11-2018: Het evaluatie onderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege problemen 28-01-2019: Aanhouden.
bij het 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.
28-01-2019: 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.

Reus, J. de

Reus, J. de

S&B

12-11-2018: Op 6 juni heeft een beeldvormende ronde plaatsgevonden over
indicatoren uit het programma Mobiliteit, hierin is besproken om meer informatie te
geven over voornamelijk ook de gemeentelijke infrastructuur in de provincie (eDocs
2247400).
28-01-2019: Geen wijzigingen.
06-05-2019: Mededeling is in voorbereiding en zal via mededeling via gedeputeerde
aan Staten worden gecommuniceerd

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

Gedeputeerde Fackeldey zegt
toe dat PS worden geïnformeerd
over het resultaat van de
gesprekken met de gemeenten
over compensatie maatregelen
voor specifieke groepen, in het
kader van het gemeentelijk
armoedebeleid.
6-7-2018 Tarievenhuis openbaar
vervoer
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6-7-2018 Indicatoren programma
Mobiliteit & Ruimte

Advies portefeuillehouder

Appelman, J.N.

6-7-2018 Tarievenhuis openbaar
vervoer

E98

Stand van zaken

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

Gedeputeerde de Reus zegt toe
dat de commissie wordt
geïnformeerd over de
verkeersonveiligheid op de
gemeentelijke en rijkswegen,
voor zover hier cijfers over
beschikbaar zijn.

28-01-2019: Aanhouden.
Wanneer duidelijk is of een
goede compensatieregeling
mogelijk is en hoe die eruit ziet,
zal PS worden geïnformeerd.
06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum
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20-6-2018 PS vergadering
Perspectiefnota,
tarievenhuis openbaar
vervoer

E102

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

Naam afdeling

Stand van zaken

Reus, J. de

Fackeldey, J.A.

S&B

28-01-2019: Geen wijzigingen.

12-11-2018: Zie E-98

Reus, J. de

Fackeldey, J.A.

S&B

06-05-2019: Mededeling is in voorbereiding en zal via mededeling via gedeputeerde
aan Staten worden gecommuniceerd

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Reus, J. de

Fackeldey, J.A.

S&B

28-01-2019: Deze toezegging zal worden meegenomen bij de uitvoering van de
openbaar-vervoerconcessie IJssel-Vecht (start implementatie na zomer 2019). Er zal
per situatie waarin een C-lijn wordt ingekrompen of opgeheven moeten worden
bezien of het maatwerkalternatief in de tarievenstructuur van het openbaar vervoer
kan worden opgenomen.
06-05-2019: Gedurende de implementatie en uitvoering van de concessie zal moeite
in het werk worden gesteld om de maatwerk alternatieven zo goed mogelijk in te
passen en te laten aansluiten op het tarievenstelsel.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Appelman, J.N.

Appelman, J.N.

S&B

28-01-2019: Eind januari staat ambtelijk overleg gepland met Bedrocan over de
voortgang van de ontwikkeling van Spirocan en de lening. Na dit overleg kan de
mededeling aan PS gemaakt worden die zal uiterlijk eind 1e kwartaal beschikbaar
komen voor PS. (in ieder geval voor de verkiezingen).
06-05-2019: Portefeuillehouder heeft de stand van zaken mondeling toegelicht in de
commissie.

06-05-2019: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Appelman, J.N.

Appelman, J.N.

GE

Gedeputeerde Fackeldey zegt
toe dat het eventuele besluit tot
tariefsverhoging van het 2
sterren abonnement wordt pas
genomen nadat het
evaluatierapport Tarievenhuis
en betreffende monitoring in de
commissie is besproken.

26-9-2018 Ontwerp PvE OV
concessies
Gedeputeerde Fackeldey zegt
toe na te gaan hoe in de
uitvraag aandacht besteed kan
worden aan de eisen die gesteld
worden aan de vrijwilligers op
de buurtbussen.
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26-9-2018 Ontwerp PvE OV
concessies

Gedeputeerde Fackeldey zegt
toe te stimuleren dat maatwerk
oplossingen voor C lijnen,
onderdeel worden van de
abonnementenstructuur.
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21-11-2018 Rondvraag (SP)
Commissaris Verbeek zegt toe
dat PS een Mededeling
ontvangen over de stand van
zaken m.b.t. de lening en
voortgang Spirocan.
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19-12-2018 PS vergadering.
Doorontwikkeling
Flevokust haven

Advies portefeuillehouder

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

E109

Gedeputeerde de Reus zegt toe Reus, J. de
30-1-2019 PS vergadering.
Labelen 2 mio in reserve dat hij PS informeert direct
Strat. Projecten voor MITC nadat GS in mandaat besluiten
heeft genomen.

Reus, J. de

GE
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30-1-2019 PS vergadering.
Gedeputeerde de Reus zegt toe Reus, J. de
Labelen 2 mio in reserve dat er zodra er meer
Strat. Projecten voor MITC duidelijkheid is over het MITC
en de verschillende fasen, er in
een besloten
commissievergadering op kan
worden teruggekomen.

Reus, J. de

GE

Reus, J. de

S&B

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

12-11-2018: Loopt.
28-01-2019: Dit vindt in 2019 plaats in samenhang met de andere stippen.

Besluit commissie

Lijst van Toezeggingen
Nr

Datum

R45

18-7-2018 Statenvergadering
agendapunt 9c
Structuurvisie Zon

R47

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder
Nieuw

Portefeuillehouder
2015-2019

De gedeputeerde zegt toe dat
de provincie de eerder
genoemde evaluatie zo snel
mogelijk zal doen lopende het
proces maar bij het bereiken
van 500 ha. kunnen geen
vergunningen meer worden
toegekend door gemeenten
voordat de evaluatie bij de
staten heeft plaatsgevonden.

Reus, J. de

Reus, J. de

S&B

12-11-2018: Bij de vaststelling van de Structuurvisie Zon op 18 juli 2018 is besloten
om GS te verzoeken invulling te geven aan de de evaluatie. Zie #2255262. Op 13
november 2018 neemt GS een besluit over de voortgang en uitvoering van de SV Zon
en informeert door middel van een mededeling (2330060) uw Staten hierover. R45
kan dus worden afgevoerd.

Reus, J. de

S&B

28-01-2019: Planning is dat we hier in het tweede kwartaal, na de verkiezingen op
terug komen. Bepalend zullen zijn de uitkomsten van fase 1, en die loopt tot en met
het eerste kwartaal.
06-05-2019: Geen wijzigingen.

28-11-2018 Commissie, agendapunt 9
Hofstra, H.J.
De gedeputeerde zegt toe na te
Drinkwaterplan
zullen denken over de rol van de
commissie in het vervolgtraject
(voorafgaand aan fase 3 van het
politiek bestuurlijk overleg).

Naam afdeling

Stand van zaken

R50

9-1-2019 Commissie, agendapunt
10motie geitenhouderijen GS zegt toe op korte termijnmaar niet voor 20 maart 2019te voorzien in beleid dat
nieuwvestiging van
geitenhouderijen voorkomt om
een mogelijk waterbedeffect
vanuit ons land richting
Flevoland te voorkomen.

Reus, J. de

Reus, J. de

S&B

28-01-2019: Wordt opgepakt.
06-05-2019: Ontwerpbeleid ligt t/m 2 mei 2019 ter inzage. Daarna zal definitief
beleid worden vastgesteld. Vaststelling is voorzien in de PS-vergadering van 10 juli
2019.

R51

9-1-2019 Commissie, agendapunt
GS zegt toe dat er wordt
10motie geitenhouderijen gemonitord op de actuele
ontwikkelingen en dat bij een
toeloop PS zullen worden
geïnformeerd

Reus, J. de

Reus, J. de

S&B

28-01-2019: Wordt opgepakt.
06-05-2019: Ontwerpbeleid ligt t/m 2 mei 2019 ter inzage. Daarna zal definitief
beleid worden vastgesteld. Vaststelling is voorzien in de PS-vergadering van 10 juli
2019.

Advies portefeuillehouder

Besluit commissie

12-11-2018: Voorgesteld wordt
om tot afvoeren van deze lijst
over te gaan.

Cie 6-2-2019:
handhaven , de
toezegging verwoordt
beter de intentie van
PS dan het
beleidsdocument
zelf.

