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Lijst van toezeggingen Commissie Economie mbt Programmabegroting
E-22 14-10-2015 Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe 

schriftelijk PS in kennis te stellen van de 

wijze waarop het college uitvoering geeft 

aan de motie "Behoud werkgelegenheid" 

(50plus), aangenomen bij behandeling 

van de Perspectiefnota 2016.

Appelman, J.N. 06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord 

in reactie op toezeggingen welke gedaan 

zijn in de commissievergadering van 14 

oktober 2015 en betrekking hebben op de 

programmabegroting.

U kunt in bijlage A van de 

Programmabegroting lezen dat 

bij de ontwikkeling van de 

nieuwe Human Capital Agenda 

dit onderwerp verder zal worden 

meegenomen. Naar verwachting 

is deze medio 2016 gereed.

E-23 14-10-2015 Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat PS 

een reguliere terugkoppeling ontvangt 

over de voortgang van infrastructuur 

projecten, naast de rapportages in de 

P&C-cyclus

Lodders, J. 06-11-2015: Er wordt nu een 

model / format ontwikkeld om 

de terugkoppeling naar PS te 

doen. In het eerste kwartaal 

2016 zal die terugkoppeling voor 

het eerst plaatsvinden.



Lijst van toezeggingen Commissie Duurzaamheid mbt Programmabegroting
D24 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Het thema decentralisatie natuur en het 

kostenaspect natuurhectares worden 

nader onderzocht en teruggekoppeld aan 

de commissie.

Stuivenberg.A 06-11-2015: Het thema 

natuurbeheer, hoe werkt het, 

wat zijn de kosten in relatie tot 

de decentralisatiemiddelen en 

hoe stuurt de provincie hierop 

zal bij de Griffie worden 

aangedragen als onderwerp voor 

de Statenacademie. 

D25 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Er komt medio februari 2016 een mini-

symposium nav de motie 

klimaatbeheersing van de PvdD en de 

aanbevelingen daaruit worden 

meegenomen in de op te stellen 

Energievisie en bijhorende agenda. 

Stuivenberg.A 06-11-2015: Symposium is in 

voorbereiding.

D26 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

 Verschillende indicatoren en doelen 

verdienen niet de schoonheidsprijs en 

zullen nadere aandacht krijgen in een 

intervisie bijeenkomst. (let op verbinding 

met toezegging B41 van de commissie 

bestuur)

Stuivenberg.A



D27 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe te 

willen onderzoeken in hoeverre door de 

OFGV energiebesparende maatregelen 

kunnen worden ingezet zonder in eerste 

instantie meer financiële middelen te 

fourneren en komt daarop bij de 

commissie terug. 

Stuivenberg.A 06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord 

in reactie op toezeggingen welke gedaan 

zijn in de commissievergadering van 14 

oktober 2015 en betrekking hebben op de 

programmabegroting.

Eén van de acties uit het SER-

akkoord (nu het Nationaal 

Energie Akkoord, NEA) waar de 

provincies voor aan de lat staan 

is al in het  Flevolandse 

Provinciaal 

Uitvoeringsprogramma 

Leefomgevingstaken 2014 (PUL) 

opgenomen;  invulling geven aan 

“Energiebesparing bij 

bedrijven”. In het PUL 2015 is de 

opdracht tot uitvoering van 

“Energiebesparing bij bedrijven” 

opgenomen in een aparte 

paragraaf Energie.

Bij de opdracht zijn geen 

additionele middelen verstrekt of 

nieuwe prioriteiten gesteld. Dit 

omdat er via een ander weg 

middelen beschikbaar kwamen.

Het ministerie van I&M heeft 

voor het uitvoeren van het NEA, 

middelen beschikbaar gesteld 

voor “Energiebesparing bij 

bedrijven” door de RUD’s. De 

06-11-2015: 

Voorgesteld wordt 

om tot afvoeren van 

deze lijst over te 

gaan.

D28 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Stuivenberg komt in de 

eerste helft van 2016 met voorstellen 

voor de agenda Vitaal Platteland.

Stuivenberg.A. 06-11-2015: Op dit moment 

wordt aan een plan van aanpak 

gewerkt. Naar verwachting zal 

begin 2016 een presentatie 

plaatsvinden.



D29 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Stuivenberg komt terug op 

de vraag waarom het onderdeel brede 

doeluitkering natuur niet is geoormerkt 

itt bij de middelen voor mobiliteit waar 

wel sprake is van een aparte reserve.

Stuivenberg.A. 06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord 

in reactie op toezeggingen welke gedaan 

zijn in de commissievergadering van 14 

oktober 2015 en betrekking hebben op de 

programmabegroting.

Voor de decentralisatiemiddelen 

Natuur wordt nu, bij de 

begrotingsbehandeling 2016,  net 

als voor Mobiliteit een aparte 

reserve ingesteld. Wat anders is 

is dat voor Mobiliteit is dat een 

delegatie aan GS wordt 

afgegeven om mutaties 

(onttrekkingen en dotaties) te 

verwerken in de reserve. Bij de 

reserve Natuur blijft deze 

bevoegdheid bij PS. 

06-11-2015: 

Voorgesteld wordt 

om tot afvoeren van 

deze lijst over te 

gaan.

D30 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Stuivenberg informeert de 

commissie voor het eind van dit jaar over 

DEon. (let op verbinding met toezegging 

B49 commissie bestuur)

Stuivenberg.A 06-11-2015: Voor de Commissie 

Duurzaamheid staat op 2-12-2015 

een presentatie geagendeerd. 

Deze presentatie wordt verzorgd 

door de heer Hage de Vries van 

Stichting DE-on. In deze 

presentatie wordt de Commissie 

geïnformeerd over de voortgang 

en geboekte resultaten en wordt 

tevens een doorkijk gegeven 

naar 2016.

D31 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat 

de commissie nader schriftelijk zal 

worden geïnformeerd over de tarieven 

openbaar vervoer.

Stuivenberg.A 06-11-2015: Wordt ambtelijk 

opgepakt.



D32 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie bij de 

Rondvraag

Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe dat 

de PMIRT 2016-2020 voor het onderdeel 

Openbaar Vervoer zal worden 

geagendeerd in de commissie.    

Stuivenberg.A 06-11-2015: Wordt ambtelijk 

opgepakt.

D33 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

behandeling 

Programmabegroting 

2016

Gedeputeerde Rijsberman meldt bij het 

onderwerp Markermeer-IJmeer dat er een 

toezegging in de cie. EZ is gedaan om 

inzicht te geven in de economische 

boekhouding, schriftelijk dan wel ook nog  

in een beeldvormende sessie.

Rijsberman, M.



Lijst van toezeggingen Commissie Ruimte mbt Programmabegroting
R8 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

Behandeling 

Programmabegroting

Er komt een presentatie over werking van 

het Fonds Verstedelijking Almere, m.n. 

voor de nieuwe statenleden. (let op 

verbinding met toezegging B44 van de 

commissie bestuur)

Lodders,J. 06-11-2015: Op dit moment 

wordt door betrokken partijen 

gewerkt aan een meerjarenbeeld 

voor het Fonds Verstedelijking 

Almere (FVA). Dit beeld zal 

tezamen met een uitleg over de 

werking van het FVA worden 

gepresenteerd in een 

beeldvormende sessie. Naar 

verwachting zal dit begin 2016 

zijn.

Voor de goede orde wordt 

benadrukt dat provinciale 

uitgaven in het kader van het 

FVA pas mogelijk zijn, nadat PS 

hiermee middels een 

begrotingswijziging hebben 

ingestemd.



R9 14-10-2015 Oordeelsvormende 

commissie 

Behandeling 

Programmabegroting

Portefeuillehouder dhr. Lodders komt 

met een nadere  toelichting op de inzet 

van de middelen in relatie tot 

jaarprogramma 2016 Fonds 

Verstedelijking Almere en IFA en de 

samenhang daartussen, en een 

verheldering op het punt van de 10 mln. 

voor de Floriade. (let op verbinding met 

toezegging B44 van de commissie bestuur)

Lodders,J. 06-11-2015: Voor het Fonds 

Verstedelijking Almere (FVA) is 

vanuit de provincie t/m 2020 € 

31 miljoen beschikbaar. Dit 

betreft middelen die voorheen 

onderdeel waren van het IFA-

programma (€ 10 mln IFA2 en € 

21mln IFA3). Omdat het FVA een 

volledig gescheiden traject van 

het IFA-programma volgt is het 

IFA budget (89mln) verlaagd. In 

de begroting komen met ingang 

van 2015 dus twee aparte posten 

terug.

1. IFA: afwikkeling van lopende 

projecten in het ‘oude’ IFA-

programma (restant 89mln -/- 

31mln)

2. FVA: bijdrage aan projecten 

via het ‘nieuwe’ FVA (31mln).

Van de totale € 31 miljoen FVA is 

€ 10 miljoen gelabeld voor de 

Floriade. Nadat hiervan € 2 

miljoen is ingezet voor het 

economisch programma “Floriade 

Werkt!” resteert nog een bedrag 

van € 8 miljoen voor andere 

projecten in het kader van de 

Floriade.



Lijst van toezeggingen Commissie Bestuur mbt Programmabegroting
B-46 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe vragen 

over technische punten die als schriftelijk 

kunnen worden aangemerkt, voor de 

behandeling van de begroting in PS te 

beantwoorden. Het gaat dan om de 

vragen over: 1) grondwaterheffingen, 2) 

methodiek risicoprofiel, 3) reserve 

Flevokust, 4) BDU middelen, 5 de 'strop' in 

Stuivenberg, A. 6-11-2015: Afgedaan via 

mededeling. LIS week 45. E-docs 

1809823/1807844. Advies 

afvoeren.

B-47 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder de heer 

Stuivenberg zegt toe het verschil in de 

ratio van de weerstandscapaciteit in de 

oude en nieuwe berekeningssystematiek 

inzichtelijk te maken en de commissie 

daarover, voor de behandeling van de 

begroting in PS, middels een mededeling 

te informeren.

Stuivenberg, A.

6-11-2015: Afgedaan via 

mededeling. LIS week 45. E-docs 

1809823/1807844. Advies 

afvoeren.

B-48 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe voor 

februari 2016 een mededeling aan de 

commissie te zenden over de Nota 

reserves en voorzieningen.

Stuivenberg, A. 6-11-2015: Stand van zaken 

opgenomen in mededing. LIS 

week 45 E-docs 1809823/1807844

B-49 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe dat over 

de vraag of Deon een verbonden partij is, 

binnenkort een mededeling aan de 

commissie wordt toegezonden. (let op 

verbinding met toezegging D30 van de 

commissie Duurzaamheid)

Stuivenberg, A. 06-11-2015: Wordt ambtelijk 

opgepakt.

B-50 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe dat als de 

gesprekken in P4 verband over 

samenwerking ICT verder gevorderd zijn 

de commissie daarover per mededeling 

wordt geïnformeerd.

Verbeek, L. 6-11-2015: Stand van zaken 

opgenomen in mededing. LIS 

week 45 E-docs 1809823/1807844

B-51 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de 

mededeling over de hoge gemiddelde 

loonsom in relatie tot de IPO monitor 

nogmaals toe te zenden aan de 

commissie.

Verbeek, L. 6-11-2015: Stand van zaken 

opgenomen in mededing. LIS 

week 45 E-docs 1809823/1807844



B-52 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de 

commissie middels een mededeling te 

informeren over de inhuur van capaciteit 

in relatie tot de afgesproken 

beleidsregels.

Verbeek, L. 6-11-2015: Afgedaan via 

mededeling. LIS week 45. E-docs 

1809823/1807844. Advies 

afvoeren.

B-53 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe in de 

begroting van 2017, voor wat betreft het 

programma sport, meer gebruik te maken 

van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Lodders, J. 06-11-2015: Wordt ambtelijk 

opgepakt.

B-54 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe de 

commissie binnen nu en enkele weken 

helderheid te verschaffen over het 

businessplan Batavialand doormiddel van 

een statenvoorstel of een mededeling.

Rijsberman, M. 06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord 

in reactie op toezeggingen welke gedaan 

zijn in de commissievergadering van 14 

oktober 2015 en betrekking hebben op de 

programmabegroting.

Deze toezegging is via de 

mededeling 1807887 Voortgang 

Batavialand op de LIS van 22 

oktober 2015 afgedaan.

06-11-2015: 

Voorgesteld wordt 

om tot afvoeren van 

deze lijst over te 

gaan.

B-55 14-10-2015 Programmabegroting De portefeuillehouder zegt toe een 

mededeling of notitie over CMO toe te 

sturen aan de commissie als er meer 

duidelijkheid is. 

Stuivenberg, A. 06-11-2015: Wordt ambtelijk 

opgepakt.


