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E12 2153829 08.11.2017 Verzoeken het college:
- Bij de betrokken minister en Tweede Kamer (zo mogelijk namens de 
regio) voor het eerstvolgende MIRT-overleg aan te kaarten dat verder 
uitstel van de verbreding tot 2023 onacceptabel is;
- PS op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hieromtrent;
- Een blijvende lobby te voeren samen met de regio Zwolle, om te komen 
tot een volledige verbreding van de N50 over het gehele traject 
(Ramspolbrug - knooppunt Hattemerbroek)

SGP Lodders, J. RE JE/JdR/MH 07-02-2018: We hebben,  samen met Overijssel en VNO/NCW,  bij de Minister (BO MIRT van 7 
decmber 2017) en Tweede Kamer  aangekaart dat verder uitstel van verbreden van het 
gedeelte Kampen - Kampen-Zuid onacceptabel is.  Dit heeft tot resultaat gehad dat de 
planstudie begin 2019 start. We zullen er op aandringen dat uitvoering zo snel mogelijk na 
afronding van de voorbereidende (Tracéwet-)procedures plaatsvindt. Daarnaast is 
afgesproken dat Rijk en regio de verkeersveiligheid op de N50 Hattemerbroek - Ramspol 
monitoren en met elkaar in gesprek zullen gaan over eventuele maatregelen.  Dit is aan de 
Staten medegedeeld via de mededeling "m.bt. BO- MIRT 2017", lIS 14 december 2017. We 
blijven met Overijssel en de gemeenten NOP, Urk, Dronten, Kampen en Zwolle, samen met 
bedrijfsleven lobby voeren, om tot een volledige verbreding van de N50 te komen over het 
gehele traject. 

07-02-2018: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
05-06-2018: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E13 2219656 20.03.2018 Verzoeken het college:
-Er bij de minister van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan 
te dringen invulling te geven aan het regionale aanbod door de 
aanbestedingsmeevaller bij de aanbesteding van de opwaardering van de 
Afsluitdijk in de zetten voor de opwaardering van de Kornwerderzandsluis 
en zo werk met werk te maken.-Dit bij de andere regionale partners onder 
de aandacht te brengen zodat zij hetzelfde signaal kunnen geven aan de 
minister.

CDA, VVD,
SP, D66,
50Plus, 
PVV, SGP,
ChristenUni
e, PvdA,
GroenLinks, 
Sen+Flevola
nd

Appelman, J.N. RE 05-06-2018: In een bestuurlijk overleg op 9 april 2018 over Kornwerderzand tussen de 
provincies Flevoland, Friesland en Overijssel hebben de bestuurders van de provincies 
Flevoland en Overijssel beiden op hun beurt toegelicht dat er door in Provinciale Staten van 
Flevoland en van Overijssel moties zijn aangenomen die de minister oproepen om de 
aanbestedingsmeevaller opwaarderings Afsluitdijk in te zetten voor de opwaardering van de 
sluisverbreding Kornwerderzand. De bestuurder van de provincie Friesland gedeputeerde 
Kielstra is - als initiator van het project sluisverbreding Kornwerderzand en tevens als 
coordinator van de dialoog met het Rijk en Rijkswaterstaat - verzocht om dit in te brengen 
bij zijn overleg met de minister. 

05-06-2018: Voorgesteld wordt 
om deze motie als uitgevoerd te 
beschouwen en om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

E14 2219660 20.03.2018 Dragen het college op:
om een visie op duurzaam goederenvervoer in Flevoland op te gaan 
stellen, met daarin een rol voor de binnenvaart en deze visie vóór 1 
januari 2019 ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen

PVV Lodders, J. RE 30-05-2018: Er is een voorstel in voorbereiding voor de agendacie van de cie Economie van 27 
juni 2018 gericht op een planning waarbij PS de visie nog voor de provinciale verkiezingen 
(maart 2019) kunnen vaststellen.

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

Overzicht af te voeren moties 19 september 2018
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