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Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

B17 2219655 20-03-2018 Niet huren van 4 businessseats bij Almere City FC
Dragen het college op geen business seats af te 
nemen bij Almere City FC.

PVV Lodders, J. BDO 28-09-2018: het aanvankelijke besluit voor huren businesseats is niet 
uitgevoerd en daarmee is er uitvoering gegeven aan de motie.

28-09-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

28-11-2018: Commissie stelt voor om de 
motie af te voeren

B18 2274818 18-07-2018 Afwikkeling opheffing SFB
Dragen het college op
Een bedrag van maximaal €70.000 beschikbaar te 
stellen voor de afronding van de opheffing van het 
SFB en dit bedrag te onttrekken aan het voordelig 
saldo van de Zomernota van €4,2 mln.

PvdA Rijsberman, M. RE 12-11-2018: Het toegekende bedrag is ter beschikking gesteld aan het 
SFB. De motie is hiermee afgedaan.

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

28-11-2018: Commissie stelt voor om de 
motie af te voeren

E16 2251484 30.05.2018 Versnelling transitie zero-emissie OV (Nota van 
Uitgangspunten aanbesteding OV) .
Draagt het college op als aanvullend uitgangspunt 
onder het hoofdstuk duurzaamheid de wens uit te 
spreken dat de nieuwe bussen in het huidige 
concessiegebied Ijsselmond met ingang van de 
nieuwe concessie zero-emissie moeten zijn.
Aanvullend te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om versneld alle bussen in het voormalige 
concessiegebied IJsselmond met ingang van de 
nieuwe concessie zero-emissie te maken en de 
gevolgen hiervan voor de OV dekkingsgraad en 
financiële consequenties in kaart te brengen en 
het college te verzoeken op basis hiervan diverse 
scenario's aan PS voor te leggen bij de 
vaststelling van het PvE.   

GL, D66,
Sen+F, 
PvdA, 
PvdD, CU,
SGP, SP,
CDA

RE 12-11-2018: Ten behoeve van de besluitvorming over de duurzaamheid 
in de concessie zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Daaruit 
blijkt dat binnen de kaders van de NvU (huidig exploitatiebudget, 
duurzaamheid niet ten koste van voorzieningenniveau) zo’n 80 tot 90% 
zero emissie ingezet kan worden. Dat is aanzienlijk meer dan de 
minimumeis die is geformuleerd (starten met zero emissie in de 
steden, oftewel zo’n 40% van de bussen). Omdat de vervoerder 
uiteindelijk het beste in staat is om te bepalen waar en wanneer zero 
emissie binnen de uitgangspunten haalbaar is, kiezen de GS-sen ervoor 
om de minimumeis van zero emissie te handhaven en aan de 
inschrijvers een plan te vragen hoe zij gedurende de concessieperiode 
alle overige bussen gaan vervangen door zero emissie voertuigen. Een 
inschrijver die een snellere transitie kan waarmaken krijgt een hogere 
beoordeling dan een inschrijver die meer tijd nodig heeft. 
Daarnaast hebben de drie GS-sen de intentie om een Innovatiefonds op 
te richten dat een versnelde transitie naar zero emissie moet 
stimuleren (denk aan stimuleren waterstof voor die verbindingen waar 
een batterij-bus niet geschikt voor is) en wordt er onderzocht of de 
provincies de forse financieringslast van de investeringen in zero 
emissie voor de vervoerder kunnen verlichten. Voorstellen hieromtrent 
worden in het voorjaar van 2019 aan PS voorgelegd.
De verwachting is dat GS op deze wijze tegemoet kan komen aan de 
wens van PS om het openbaar vervoer in het huidige concessiegebied 
IJsselmond op zo kort mogelijke termijn te verduurzamen.

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

21-11-2018:
Advies aan PS  tot afvoeren

Overzicht af te voeren moties - 19 december 2018



D20 2251484 30-05-2018 Versnelling transitie zero-emissie openbaar
Dragen het college op
Als aanvullend uitgangspunt onder het hoofdstuk 
Duurzaamheid de wens uit te spreken dat de 
nieuwe bussen in het huidige concessiegebied 
Ijsselmond net ingang van de nieuwe concessie 
zero-emissie meoten zijn;
Aanvullend te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om versneld alle bussen in het voormalig 
concessiegebied IJsselmond met ingang van de 
nieuwe concessie zero-emmissie te maken en de 
gevolgen hiervan voor de OV dekkingsgraad en 
financiële consequenties in kaart te brengen en het 
college te verzoeken op basis hiervan diverse 
scenario’s aan PS voor te leggen bij de vaststelling 
van het PvE.

CDA, SP, 
D66, SGP, 
CU, PvdA, 
GL, PvdD 
en S+F

Fackeldey, J.A. RE 12-11-2018: Ten behoeve van de besluitvorming over de duurzaamheid 
in de concessie zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Daaruit 
blijkt dat binnen de kaders van de NvU (huidig exploitatiebudget, 
duurzaamheid niet ten koste van voorzieningenniveau) zo’n 80 tot 90% 
zero emissie ingezet kan worden. Dat is aanzienlijk meer dan de 
minimumeis die is geformuleerd (starten met zero emissie in de 
steden, oftewel zo’n 40% van de bussen). Omdat de vervoerder 
uiteindelijk het beste in staat is om te bepalen waar en wanneer zero 
emissie binnen de uitgangspunten haalbaar is, kiezen de GS-sen ervoor 
om de minimumeis van zero emissie te handhaven en aan de 
inschrijvers een plan te vragen hoe zij gedurende de concessieperiode 
alle overige bussen gaan vervangen door zero emissie voertuigen. Een 
inschrijver die een snellere transitie kan waarmaken krijgt een hogere 
beoordeling dan een inschrijver die meer tijd nodig heeft. 
Daarnaast hebben de drie GS-sen de intentie om een Innovatiefonds op 
te richten dat een versnelde transitie naar zero emissie moet 
stimuleren (denk aan stimuleren waterstof voor die verbindingen waar 
een batterij-bus niet geschikt voor is) en wordt er onderzocht of de 
provincies de forse financieringslast van de investeringen in zero 
emissie voor de vervoerder kunnen verlichten. Voorstellen hieromtrent 
worden in het voorjaar van 2019 aan PS voorgelegd.
De verwachting is dat GS op deze wijze tegemoet kan komen aan de 
wens van PS om het openbaar vervoer in het huidige concessiegebied 
IJsselmond op zo kort mogelijke termijn te verduurzamen.

12-11-2018: 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.

D25 2274793 11-07-2018 Methoden van beheer grote grazers, uitvoering 
reset
Dragen het college op
-Een uitvraag te doen voor een second opinion op 
het voornemen om dmv afschot de reset te 
realiseren;
-Deze uitvraag te organiseren in samenspraak met 
een aantal maatschappelijke organisaties die 
hierover kenis hebben verzameld;
-Deze uitvraag te doen bij een van de 
universiteiten in Nederland, bijv. de Universiteit 
van Utrecht;
-Uiterlijk in augustus 2018 PS nader te informeren 
over de uitkomst van deze second opinion.

CDA, SGP, 
VVD, D66, 
CU

Hofstra, H.J. RE 12-11-2018: PS zijn geïnformeerd met een Statenmededeling #2297871 
en de vergaderstukken van de commissie Duurzaamheid van 26 
september 2018, zoals opgenomen bij agendapunt 9 (Voortgang 
beleidskader beheer Oostvaardersplassen), zie ook specifiek 
agendastuk #2293780 (anticonceptie)

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



D26 2274795 11-07-2018 Governance, besturing OVP, maatschappelijke 
betrokkenheid en communicatie
Dragen het college op
-Uiterlijk in oktober 2018 met een voorstel naar PS 
te komen dat voldoet aan de uitgangspunten voor 
de inrichting van de governance structuur en de 
samenstelling zoals door de commissie Van Geel is 
geadviseerd: een effectieve bestuursstructuur 
waarin overheden goed met elkaar samenwerken 
en met maatschappelijke organisaties;
-Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in oktober 
2018 PS te informeren over de wijze waarop GS de 
externe communicatie over het gevoerde/te 
voeren beleid vorm zal geven, waarbij tevens 
inzichtelijk wordt gemaakt over welke 
onderwerpen de Provincie, en over welke 
onderwerpen de beheerder zal communiceren.

CDA, SGP, 
VVD, D66, 
CU, PvdA

Hofstra, H.J. RE 12-11-2018:  PS zijn geïnformeerd met een Statenmededeling #2323139 12-11-2018: 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.

D27 2274796 11-07-2018 Planning en monitoring maatregelen Van Geel
Dragen het college op
-Uiterlijk in september 2018 PS nader te 
informeren over de planning wanneer de 
maatregelen van Van Geel zullen worden 
uitgevoerd, waarbij tevens een inschatting zal 
worden gegeven van detijd die nodig za zijn om de 
maatregelen effect te laten hebben.
-Concreet aan te geven op welke momenten en op 
welke wijze PS hier de komende tijd bij betrokken 
worden.
-Uiterlijk in september 2018 PS nader te 
informeren over de wijze van monitoring die vanaf 
heden zullen worden gehanteerd en welke 
indicatoren daarbij zullen worden betrokken.

D66, VVD, 
CDA, SGP, 
CU, PvdA

Hofstra, H.J. RE 12-11-2018: PS zijn geïnformeerd met een Statenmededeling #2307857 
(planning) en #2306951 (monitoring)

12-11-2018: 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.
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