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Planning/ Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies Commissie

E3 1818784 11.11.2015 Mobiliteit
Verzoeken het college: Alles In het werk te stellen de wegen in Flevoland 
dusdanig veilig te maken dat het aantal verkeersslachtoffers drastisch zal 
verlagen, inclusief faunabeveiliging.

PVV Lodders, J. RE JE/JdR/MH 25-11-2015: Vanuit het verkeersveiligheidsmotto ‘Maak van de nul een punt’ zullen we 
inderdaad alles in het werk stellen om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te 
verlagen met de middelen die we daarvoor beschikbaar hebben. Dit sluit ook aan bij 
hetgeen hierover in het college uitvoeringsprogramma is opgenomen (verbeteren van de 
verkeersveiligheid). Hierover wordt u nader geïnformeerd. 25-01-2016: Dit jaar wordt als 
uitwerking van de mobiliteitsvisie een beleidsnotitie opgesteld met daarin een voorstel 
voor verkeersveiligheidsmaatregelen  op onze eigen provinciale wegen en hoe er een extra 
impuls kan worden gegeven aan onze rol in de regio. Dit passend bij de genoemde hoge 
ambitie voor een drastische verlaging’. De staten worden hierbij betrokken middels het 
programma Ruimte en Mobiliteit dat een beleidsmatige uitwerking bevat van de 
mobiliteitsvisie, met een beleidsagenda, Programmering en afweging van projecten en 
financiele onderbouwing. De startnotitie van het programma Ruimte en Mobiliteit wordt in 
het voorjaar aan de Staten voorgelegd. 07-03-2016: Geen wijzigingen. 04-04-2016: Wordt 
in programma Mobiliteit meegenomen. 22-08-2016: Geen wijzigingen. 04-10-2016: Geen 
wijzigingen. 05-12-2016: Geen wijzigingen. 11-01-2017: Geen wijzigingen. 13-03-2017: 
Geen wijzigingen.
08-05-2017: Geen wijzigingen. 19-06-2017: De planning is dat het ontwerpprogramma 
Mobiliteit en Ruimte in de GS vergadering van 27 juni wordt behandeld. Op 6 september 
staat behandeling in commissie economie gepland en 27 september PS. 28-08-2017: Geen 
wijzigingen.
09-10-2017: Het ontwerp programma Mobiliteit en Ruimte (inclusief het onderwerp 
verkeersveiligheid) is deze week door PS vastgesteld. Met de bespreking van de 
inspraakreacties/definitieve programma heeft PS ook nog gelegenheid om het te 
agenderen.
06-02-2018: de definitieve vaststelling van het programma stond 31/1 oordeelsvormend op 
de agenda.

04-04-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
09-10-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
06-02-2018:  Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

06-07-2016: Handhaven 
totdat programma 
Ruimte en Mobiliteit ter 
beoordeling voor ligt.

E10 2006562 07.12.2016 Overkoepelende website toeristische informatie Flevoland.
Verzoeken het college:
-de site www.flevoland.nl volgens deze richtlijnen vorm te geven
-Provinciale Staten over uiterlijk een halfjaar te informeren omtrent de 
stand van zaken

VVD, D66,
Senioren+Fl
evoland

Rijsberman, M. RE Jannien Elling 13-03-2017: Opties worden op dit moment in samenwerking met Toerisme Flevoland nader 
onderzocht. 
08-05-2017: Opties zijn uitgewerkt. Informatie volgt middels een mededeling in mei.
19-06-2017: Keuze in opties gemaakt (scenario splitpage). Planning uitvoering wordt 
gemaakt. In overleg besloten dat PS wordt geïnformeerd als de planning duidelijk is zodat ze 
weten wanneer het gerealiseerd wordt.
28-08-2017: op 20 juli is de "Mededeling motie  overkoepelende website toeristische 
informatie FlevolandZie mededeling op de LIS verschenen. 

28-08-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

22-11-2017: PS voor te 
stellen de motie van de 
lijst van Moties af te 
voeren. 

Aangehouden in PS van 
24 januari 2018 wegens 
onduidelijkheid in 
overzicht af te voeren 
moties.
Inmiddels gecorrigeerd.

D16 1943154 13-07-2016 Regioplan Wind, verzoek om PS elk kwartaal te informeren over de 
voortgang.
Verzoeken het colleg om: 
PS elk kwartaal te informeren over de voortgang van de uitwerking van het 
regioplan, waarbij ook wordt ingegaan op de participatie van burgers etc. 
Dit analoog aan de toegezegde (aangepaste) rapportages met betrekking 
tot nieuwe natuur;- geen nieuwe projectgebieden binnen of buiten de 
plangrenzen aan te wijzen, maar eerst met PS te overleggen over de 
wenselijkheid en noodzaak van nieuwe projectplannen.-Dragen het college 
op in overleg te treden met het ministerie van I&M (i.c. de IL&T) om de 
circulaire met voorrang  in werking te laten treden;- in overleg te treden 
met I&M opdat geen goedkeuring wordt verleend aan windparken met 
windmolens waar hinderlijke (knipper-)verlichting wordt voorzien.  

CDA,VVD, 
SP, D66, 
SGP, 
Senioren+Fl
evoland, 
CU, GL,  
PvdD, PvdA

Meijer, A. RE Jannien Elling 07-11-2016: De eerste nieuwsbrief wordt op korte termijn verwacht.
05-12-2016: Zie 1980362.
11-01-2017: We zijn aan het werk met de 2e nieuwsbrief. Die proberen we te agenderen 
voor de cie Duurzaamheid van 15 februari en de staten van 15 maart.
08-02-2017: In verband met aanlevertermijnen wordt bovenstaande gewijzigd in  22/3 en 
12/4.
13-03-2017: De tweede nieuwsbrief staat op de LIS. Er wordt uitvoering aan de motie 
gegeven door elke kwartaal een nieuwsbrief te sturen. 
09-10-2017: Het opstellen van de nieuwsbrief behoort inmiddels tot de reguliere 
werkzaamheden.
16-01-2018: Het onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de hinder te beperken is 
inmiddels wel afgerond maar niet beschikbaar gesteld aan de commissie. De bevindingen 
uit het onderzoek zijn wel  opgenomen in 3e nieuwsbrief windenergie (LIS, 13-7-2017). Als 
de commissie er prijs op stelt kan het onderzoek alsnog beschikbaar worden gesteld. De 4e 
nieuwsbrief is in december 2017 op de LIS geplaatst.

08-02-2017: voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
13-03-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
09-10-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
16-01-2018: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

Commissie 20-12-2017: 
Wenst de motie te 
handhaven omdat het 
onderzoek naar 
lichthinder nog niet is 
afgerond.

Commissie 04-04-2018: 
afvoeren.

B16 2006565 07.12.2016 Opdracht voor onafhankelijke toezichthouders Flevolands archief en 
Batavialand
Dragen het college op:
- Bij de subsidieverlening voldoende waarborgen op te nemen dat de taken 
die overgedragen worden aan Batavialand op een goede, duurzame en 
efficiënte wijze worden uitgevoerd;
- Een onafhankelijke toezichthouder te belasten met het toezicht op de 
naleving van de aan de subsidies verbonden verplichtingen (inclusief het 
naleven van de Code Governance Cultuur) met als doel de duurzaamheid 
en ontwikkeling van Batavialand die met de subsidie beoogd wordt, te 
waarborgen;
- De selectie van en opdrachtverlening aan de toezichthouder in 
samenwerking met de RCE vorm te geven;
- Deze toezichthouder minstens eens per jaar een rapportage van 
bevindingen aan de provincie te laten sturen;

CDA, SGP Rijsberman, M. RE JdR/MH/JE 20-02-2017: Planning is dat de mededeling eind maart naar PS kan worden verzonden. 
20-03-2017: Is gewijzigd naar eind april 2017.
08-05-2017: Toezichthouder is niet aan de orde voor Flevolands Archief (is GR). Provincie 
zal toezichthouder aanstellen die toeziet op nakomen subsidieverplichting. Planning is dat 
subsidiebeschikking, inclusief toezichthouder gereed is voor 1 juli 2017. Toezegging kan 
dan worden geagendeerd voor juli 2017.
19-06-2017: Toezichthouder benoemd. Deze heeft zich teruggetrokken. Er wordt nieuwe 
kandidaat gezocht.
28-08-2017:  Geen wijzigingen.
09-10-2017: Er is 16 oktober een verkennend gesprek met een nieuwe kandidaat.
13-11-2017: op 21 november wordt het aanwijzingsbesluit toezichthouder besproken in GS, 
daarna ontvangt PS een mededeling.
23-11-2017: op 23 november heeft PS de mededeling "Aanwijzing toezichthouder Stichting 
Erfgoedpark Batavialand" ontvangen.
13-02-2018: de werkwijze en planning van de toezichthouder wordt nader besproken en 
komt in  een jaarrapportage.

13-02-2018: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

05.07.2017 advies PH 
ontbreekt handhaven 
advies griffie 
cie 29.11.2017: 
handhaven 
Cie 07-03-2018 : advies 
afvoeren 

Overzicht af te voeren moties 30 mei 2018
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