
Commissie Ruimte
Nr Registratie

nr.

Datum Onderwerp/(korte) inhoud Onder-

steund 

door:

Portefeuille-

houder

Planning/ Stand van zaken Advies 

portefeuilleh

ouder

Advies Commissie

R01 1584156 29.01.2014 Toepassing experimentenkader langs PS

Draagt het college op:

• Voortaan bij het voornemen tot 

Toepassing van het Experimentenkader, 

Provinciale Staten te voorzien in een 

discussie nota waarin de wensen en 

bedenkingen van het voorgenomen 

collegebesluit zijn opgenomen;

• Deze discussie nota agenderen voor de 

commissie Ruimte & Leefomgeving, zodat 

deze haar wensen en bedenkingen en alle 

andere adviezen in de 

commissievergadering kan inbrengen;

• Pas een besluit te nemen nadat het 

commissieadvies is vastgesteld  door 

Provinciale Staten.

PvdA, 

D66, GL

Lodders, J. 19-02-2014: op 5 maart zal in de commissie R&L een 

presentatie worden gegeven.       17-03-2014: Op 5 

maart is in de commissie Ruimte & Leefomgeving een 

toelichting gegeven. Zie presentatie #1588773. 

Hiermee is voldaan aan de motie. 

15-09-2014: Voorstel: afvoeren.

17-03-2014 

Voorgesteld 

wordt om tot 

afvoeren van 

deze lijst 

over te gaan.

04-02-2015: 

handhaven; griffie 

geeft aan dez 

toezegging nog 

graag te willen 

handhaven voor 

ander overleg met 

ao..                           

Cie 9 sept.: Advies 

afvoeren gezien 

artikel 3 van het 

nieuwe Rvo

Commissie Duurzaamheid
Nr Registratie

nr.

Datum Onderwerp/(korte) inhoud Onder-

steund 

door:

Portefeuille-

houder

Planning/ Stand van zaken Advies 

portefeuilleh

ouder

Advies Commissie

D1 1660786 17-09-2014 Heel Flevoland op het snelle net

Verzoeken het college: 

Een programma van eisen te definiëren 

waarmee marktpartijen een business case 

kunnen maken op het gebied van snel 

internet en dit uiterlijk het eerste kwartaal 

van 2015 voor te leggen aan Provinciale 

Staten van Flevoland. Voor de gemaakte 

proceskosten stellen wij 50.000 euro 

beschikbaar uit de STROP (Strategische 

Reserve Ontwikkeling Projecten).

VVD,  CU, 

SGP, 

D66, 

50Plus, 

CDA, SP, 

GL, PvD

Rijsberman,  

M.

05-01-2015: Het verkennend onderzoek is gestart in 

laatste kwartaal van 2014. Oplevering 1e kwartaal van 

2015.

Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de 

problematiek rondom breedband internet in het 

buitengebied van Flevoland.

19-01-2015: Marktpartijen wordt gevraagd om op basis 

van dit advies in het 1e kwartaal van 2015 een 

sluitende business case op te stellen.

20-02-2015: Oplevering definitief rapport aangevuld 

met businesscases van marktpartijen volgt 1e week van 

maart 2015.

27-03-2015: Zie # 1718862. Voorstel: afvoeren.

27-03-2015: 

Voorgesteld 

wordt om tot 

afvoeren van 

deze lijst 

over te gaan.



D5 1694397 17-12-2014 Nieuwe natuur:

Verzoeken het college:

- De regierol op de programmasturing van 

Nieuwe Natuur in het vervolgproces voort 

te zetten;

- Vanuit deze rol invulling te geven aan de 

uitwerkingskaders en toe te zien dat deze 

zijn geborgd, voordat wordt overgegaan to 

het sluiten van overeenkomsten;

- Een platform Nieuwe Natuur in te richten 

om de dynamiek in het programma in te 

faciliteren. Daarbij in te kunnen spelen op 

nieuwe ontwikkelingen, de reservelijst 

daarbij te betrekken en eventueel te 

verruimen.

CDA Appelman, J.N.20-02-15: Met schriftelijke mededeling #1708077 is PS

op 19 februari jl. op de hoogte gebracht van de

vervolgaanpak van het programma Nieuwe Natuur en de 

inrichting van een platform Nieuwe Natuur

27-05-15: Op 16 maart officiële aftrap van het Platform

Nieuwe Natuur met de lancering van de website.

Alle gehonoreerde projecten, maar ook de op de

reservebank geplaatste projecten hebben toegang

gekregen tot digitale platform. Daarnaast worden in

komende periode bijeenkomsten georganiseerd waarin

informatie wordt gedeeld die voor de uitwerking van de

projecten interessant is. De provincie gebruikt de

website om programma informatie door te geven, zoals

mogelijkheden van ondersteuning, stappenplannen e.d.

Projecthouders bepalen hoe gebruik gemaakt wordt van

het platform. 

In eerste kwartaal 2015 alle gehonoreerde projecten

meermalen bezocht om vervolgaanpak te bespreken en

behoefte aan ondersteuning op te halen. Provincie

biedt naast reguliere ondersteuning de mogelijkheden

van specialistische steun aan, zoals bij ontwerp,

kostenbepaling en procedures. Voor de projecten

rondom Almere is een bureau ingehuurd die de

samenwerkingsmogelijkheden verbindend verkend. In

de periodieke voortgangsrapportage zal verdere

informatie over de voortgang en activiteiten worden

gegeven.

De informatie

over de

voortgang van

deze motie

zal voortaan

via de

periodieke 

(twee 

jaarlijkse) 

voorgangsrap

portage 

verlopen.

D6 1694402 17-12-2014 Nieuwe natuur:

Verzoeken het college:

- De aanleg en de inrichting van een 

recreatieve fiestroute tussen de bestaande 

fietsbrug over de A6 en het Horsterwold uit 

te werken

- Hiervoor een passende dekking aan te 

geven binnen één van de programma's of de 

daartoe voor in aanmerking komende 

reserves en voorzieiningen

- Een voorstel totm realisatie en dekking 

aan de Provinciale Staten voor te leggen 

uiterlijk in februari 2015

PvdA Appelman, J.N06-08-2015: Met mededeling 1712648 is op 5 maart 

2015 nadere informatie over de fietsroute Grote Trap 

(Adelaarstracé) naar uw Staten verzonden.

06-08-2015: 

Naar oordeel

Pfh is

invulling 

gegeven aan

de 

toezegging.



Commissie Bestuur
B2 1429746 14.11.12 Verminderen aantal burgerstatenleden in 

nieuwe periode

In de volgende Statenperioden mag een 

eenpersoonsfractie maximaal twee 

burgerleden aanstellen en een 

tweepersoonsfractie maximaal één en dat 

dat fracties bestaande uit drie of meer 

leden geen burgerstatenleden kunnen 

aanstellen. 

CDA Presidium Aanpassing aantal burgerleden doorgevoerd bij 

invoering nieuw Reglement van Orde Provinciale 

Staten. (PS 01/07/2015). Kan worden afgevoerd.

NVT 04-02-2015: 

handhaven

B8 1771866 01-jul-15 Behoud werkgelegenheid                                         

dragen het college op:                                   

bij de uitwerking van de 

arbeidsmarktplannen nadrukkeliljk 

aandachtt e besteden aan behoud van 

werkgelegenheid in de breedste zin van het 

woord

50Plus 

PvdA

J. Appelman 10-08-2015: Bij de ontwikkeling van de nieuwe Human 

Capital Agenda zal dit onderwerp worden 

meegenomen. Verwachting is medio 2016 gereed.

10-08-2015: 

voorgesteld 

wordt tot 

afvoeren van 

deze lijst 

over te gaan.


