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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/

actie

Portefeuille-
houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

D-02 22-10-2014 Vaststellen Lijst van 
Moties en Lijst van 
Toezeggingen 

Gedeputeerde Gijsberts zegt toe dat PS zal worden 
meegenomen bij de definitieve vaststelling van het 
beheerplan Natura. 
Hij denkt daarbij aan horen. Onbekend is nu nog of dat 
nog gaat lukken in deze statenperiode.

Stuivenberg, A. 28-10-2014: Het beheerplan ligt nu ter visie. De planning is dat er in 
december/januari een definitief beheerplan ligt. Dan volgt verdere informatie.
05-01-2015: Momenteel werkt DLG aan de nota van antwoord. Bedoeling is dat deze 
voor de Kerst ambtelijk in concept beschikbaar zal zijn. 
19-01-2015: DLG  is nog steeds bezig de nota van antwoord op te stellen. Op dit 
moment is het streven dat hij begin februari in concept gereed zal zijn. Het 
beheerplan en de nota van antwoord zullen na de verkiezingen geagendeerd 
worden in Provinciale Staten.
20-02-2015: EZ streeft ernaar in mei het definitieve beheerplan vast te stellen. Dat 
betekent of statenbehandeling in mei of vanaf september 2015.
27-03-2015: De nota van Antwoord wordt voor 30 maart afgerond. Kort na de Pasen 
zal de tekst van het definitief Natura 2000 beheerplan afgerond zijn en aangeboden 
worden aan de Staatssecretaris. Daarna zal de definitieve versie door de 
Staatssecretaris van EZ aan GS aangeboden worden met het verzoek om in te 
stemmen. De beeldvormende ronde is in de commissievergadering van 13 mei 
haalbaar.
25-05-2015: Het vervolg wordt afgestemd met de gedeputeerde.
10-08-2015: Komt 2 september aanstaande in de beeldvormende ronde.
01-10-2015: Dit is afgerond met als resultaat een door GS verstuurde brief aan het 
ministerie van EZ waarin opgenomen het standpunt uit het coalitieakkoord over de 
grote grazers aangevuld met de inbreng van PS.
  Zie 1794250 voor de brief.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D-04 12-11-2014 PS 
Programmabegroting

De gedeputeerde zeg toe met de dienst te kijken naar 
mogelijke knelpunten en daarna met Landschapsbeheer 
in gesprek te gaan om tijdens de monitoring knelpunten 
voor otters te onderhouden of vervangen;

Lodders,J 05-01-2015: Wordt opgepakt door de ambtelijke organisatie.
19-01-2015: De provincie heeft in samenwerking met Landschapsbeheer de 
toekomstige knelpunten voor de otter in beeld. Daarnaast vindt er periodiek 
overleg met Landschapsbeheer plaats over de monitoring van otters, waarbij ook 
eventuele knelpunten bij bestaande ottervoorzieningen langs provinciale wegen 
worden besproken. 

D-05 26-11-2014 OV-visie  De gedeputeerde zegt het navolgende toe m.b.t. het 
Implementatieplan OV-visie:
- Dit wordt in het 1e kwartaal 2015 opgesteld. De 
commissie wordt geïnformeerd over de fasering en de 
planning van de implementatie.
- PS-leden worden uitgenodigd voor de aparte sessies die 
in het kader van de implementatie van de OV-visie 
worden gehouden.
- Het Implementatieplan strekt over meerdere jaren en 
de commissie wordt jaarlijks over de voortgang 
geïnformeerd
- De extra middelen die PS t.b.v. de uitvoering van de OV-
visie beschikbaar hebben gesteld, komen terug in het 
Implementatieplan
- Het voorstel de Q-liner tussen Lelystad en Emmeloord 
te laten halteren in Swifterbant, wordt nader 
onderzocht. Hierbij worden de kosten, omrijtijd en 
voordelen voor Swifterbant betrokken

Stuivenberg, A. 10-12-2014: Is in voorbereiding.
09-02-2015: Geen wijzigingen.
20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: De eerte drie aandachtsstreepjes: Mededeling hierover volgt in oktober 
2015.
Het 4e en 5e aandachtsstreepje: Naast beantwoording hierover tijdens de 
behandeling van de Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503), voor wat 
betreft aandachtstreepje 1: onder punt 3. van deze mededeling;
aandachtstreepjes 2, 3 en 4: onder punt 3. en punt 2. van deze mededeling; 
aandachtstreepje 5: onder punt 6. van deze mededeling.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel 
wordt gedaan om deze nummers samen te 
voegen tot één onderwerp. 
01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D-09 17-12-2014 PS : OV-visie In het implementatieplan OV visie zal aandacht 
geschonken worden aan vrijwilligers/chauffeurs in 
opleiding 
zonder dat dat leidt tot  verdringing van bestaande 
werkgelegenheid.

Stuivenberg, A. 09-02-2015: Dit wordt meegenomen in de OV-visie.
20-04-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Een mededeling hierover volgt in oktober 2015.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503), onder punt 4.

20-02-2015:  EB02, 03, 04, 31, 32, 39: Voorstel 
wordt gedaan om deze nummers samen te 
voegen tot één onderwerp.
01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D-13 10-06-2015 Perspectiefnota 2015-
2019

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat PS vóór 1 juli 2015 
zal worden geïnformeerd over de stand van zaken inzake 
de kwaliteitsimpuls Openbaar Vervoer.

Stuivenrberg A. 10-08-2015: Naast beantwoording hierover tijdens de behandeling van de  
Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503), onder punt 7.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.
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D-14 10-06-2015 Perspectiefnota 2015-
2019

Gedeputeerde Lodders zegt toe vóór 1 juli PS te 
informeren over de tariefacties Openbaar Vervoer

Stuivenberg A. 10-08-2015: Naast beantwoording hierover tijdens de behandeling van de  
Perspectiefnota volgt hierover in september een mededeling.
01-10-2015: Zie Mededeling aan PS d.d. 12-8-2015 (docuvit 1781503), onder punt 7.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D-15 10-06-2015 Rondvraag N.a.v. een rondvraag van mevrouw Vestering (PvdD), 
zegt gedeputeerde Appelman toe dat zij geïnformeerd 
wordt over de uitkomst van het overleg met de 
gemeente Almere inzake beschermde diersoorten op het 
Floriade terrein.

Appelman, J.N. 06-08-2015: Reactie GE- Dit loopt via RE  (een overleg met de afdeling RE over een 
ontheffing van de Ffwet). Het zou m.i. ook niet een vraag aan Jan Nico, maar aan 
Michiel moeten zijn.
01-10-2015: Op 15 september 2015 heeft de gedeputeerde hierover een e-mail aan 
de PvdD gestuur en in cc aan de griffie. 

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D16 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-
2019

GS bevordert dat PS in de eerstvolgende 
commissieveragdering na het zomerreces met haar 
spreekt over het nieuwe stelsel in het Natuurbeheerplan 
2016 en het weidevogelbeheer in het bijzonder

Appelman, J.N. 
namens ph A. 
Stuivenberg

10-08-2015: In voorbereiding.
01-10-2015: Op 2 september heeft de presentatie plaatsgevonden in de 
Statencommissie Duurzaamheid. Zie 1780545.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D17 01-07-2015 Perspectiefnota 2015-
2019

Het college komt dit najaar met een plan voor behoud en 
ontwikkeling van toeristische routes.

Rijsberman, M. 10-08-2015: Er gaat uitvoering gegeven worden aan de toezegging.
01-10-2015: In november ontvangen de statenleden een voorstel waarin de 
procesgang van het uitvoeringsproject Routing in Flevoland met onder andere 
ontwikkeling en thematiseren van toeristische routes (fietsen, wandelen etc.) 
wordt beschreven evenals de procesgang om te komen tot een nota Recreatie & 
Toerisme 2017-2019.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Begin december gaat de startnotitie voor het uitvoeringsprogramma 
Recreatie & Toerisme in routing. Eveneens zal PS in december geïnformeerd 
worden over de Flevolandse inzet en betrokkenheid bij nationale routestructuren.

D18 02-09-2015 Beeldvormende sessie Gedeputeerde Stuivenberg neemt de suggestie van dhr 
De Reus voor een beeldvormende ronde met deskundigen 
over snel internet buitengebied in oktober mee naar 
portefeuillehouder Rijsberman.

Stuivenberg, A 
namens M. 
Rijsberman

01-10-2015: Komt 28 oktober 2015 in de beeldvormende ronde. 
06-11-2015: Beeldvormende ronde heeft 28 oktober 2015 plaatsgevonden. Zie 
1808788 en 1805570.

06-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

De agendacommissie bespreekt dit met de 
portefeuillehouder en komt met een nader 
voorstel voor 28-10

D19 02-09-2015 Lijst van ingekomen 
stukken, week 7, nr. 8

Week 7 nr. 8 Pluimveesector en weerbaarheid daarin. De 
commissie wordt geïnformeerd over de wijze van  
inbrengen van de voorstellen van de Dierenbescherming 
in de  Omgevingsvisie. 

Stuivenberg.A 01-10-2015: Het door de Dierenbescherming ingebrachte item leent zich qua 
detailniveau goed voor inbreng/behandeling in fase 2 of 3 van de uitvoering van de 
Omgevingsvisie. Deze fase wordt niet eerder verwacht dan 2017

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

D20 23-09-2015 PS interpellatie De commissie wordt geïnformeerd middels een 
mededeling over de gezamenlijke standpuntbepaling in 
IPO verband over zonne-energie, in het bijzonder de 
standpuntbepaling van de Europese Commissie over de 
evt. beëindiging van de salderingssystematiek voor 
(klein)verbruikers.

Stuivenberg.A 01-10-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Zie mededeling 1802947.

25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

D21 23-09-2015 PS vergadering 
agendapunt 9 (Lijst 
Ingekomen Stukken)

De onderstaande vragen van de fractie 50PLUS, ten 
aanzien van de 'Vertraging publicatie bestek Regiotaxi’ 
(mededeling 19 -week 34) zullen schriftelijk worden 
afgedaan:
-Waar bestaat het verschil inzicht uit met betrekking tot 
financiën, inhoud en
 proces tussen provincie en gemeente
-Wat is de uiterlijke deadline publicatie bestek 
aanbesteding  op tendernet om
 verlenging huidige contract te voorkomen
-welke extra inspanningen gaat het college hierop 
ondernemen
-wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie indien 
het bestaande contract
 verlengd wordt

Stuivenberg.A 01-10-2015: Een mededeling is in voorbereiding.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
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D22 23-09-2015 PS vergadering 
agendapunt 9 (Lijst 
Ingekomen Stukken)

De vraag van de fractie Senioren+Flevoland naar 
aanleiding van de mededeling omtrent 'Dienstregeling 
2017-2020’ (mededeling 22 week 34) , waaruit zou 
blijken dat de positie van de intercity Almere Buiten 
onzeker zou zijn, wordt via de griffie doorgegeven aan 
de portefeuillehouder de heer Stuivenberg om in 
samenspraak met de agendacommissie tot agendering te 
doen leiden.         De vraag betreft:
Kan de IC verbinding als onderdeel van de dienstregeling 
2016-2020 in beeldvorming worden besproken?

Stuivenberg.A 01-10-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
06-11-2015: Wordt op 25 november 2015 besproken in de beeldvormende ronde van 
de Commissie Economie.
25-11-2015: Is verschoven naar commissie Duurzaamheid van 6 januari 2016 of 3 
februari 2016.

D23 07-10-2015 Oordeelsvormende 
commissie

De gedeputeerde zegt toe dat na afloop van de 
inzagetermijn het college van GS komt met een overzicht 
van alle zienswijzen. Die zullen worden voorgelegd aan 
de commissie ter bespreking. Ook nodigt hij de 
commissieleden uit relevante zaken onder zijn aandacht 
te brengen.

Stuivenberg.A

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. 
25-11-2015: Geen wijzigingen.

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.
25-11-2015: Met begeleidingscommissie gesprek gevoerd begin oktober. Dit heeft 
geresulteerd in verslag en procedurevoorstel. GS gaat nu keuze maken voor de 
opzet van de beeldvormende sessie.

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 OFGV is een van 
de 11 RUD’s (van de totaal 27 RUD’s) die een aanvraag heeft ingediend en subsidie 
toegewezen heeft gekregen. Deze subsidie gaat rechtstreeks naar de OFGV, die 
daarmee “Energiebesparing bij bedrijven” kan  invullen (€170.000 voor 2015-2016 
conform wens & aanvraag van de OFGV). Op dit moment geeft de OFGV invulling 
aan het plan van aanpak, zoals dat door de Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO) is goedgekeurd.

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.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
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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.
25-11-2015: Geen wijzigingen.

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.
25-11-2015: Een mededeling aan PS is op 2-12-2015 beschikbaar.

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.
25-11-2015: Op dit moment wordt door Gedeputeerde Staten een voorstel aan 
Provinciale Staten voorbereid waarin het proces van het PMIRT voor volgende jaren 
aangepast gaat worden. De rol van Provinciale Staten op het vlak van kaderstelling  
wordt hiermee sterker ingevuld. Het voorstel is om in dit procesvoorstel ook in te 
gaan op de wijze waarop het onderdeel Openbaar Vervoer in het PMIRT wordt 
opgenomen. Dit procesvoorstel om te komen tot een nieuw PMIRT wordt in maart 
2016 aan Provinciale Staten voorgelegd.

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.

D34 28-10-2015 Statenvergadering, 
agendapunt 5 
vragenhalfuurtje, 
beheer 
Oostvaardersplassen 
(50 PLUS)

Wanneer de overdracht OVP daadwerkelijk geëffectueerd 
is zal GS een proces inrichten waarbij zowel de staten als 
burgers, instellingen en bedrijven de gelegenheid krijgen 
hun mening kenbaar te maken. Deze inbreng zal in de 
verdere uitwerking betrokken worden

Stuivenberg.A. 06-11-2015: hierover is nog niets te melden,  de overdracht is nog niet 
geëffectueerd.
25-11-2015: Geen wijzigingen.

D35 11-11-2015  Statenvergadering 
Agendapunt 6 
Programmabegroting 
2016 

De gedeputeerde zegt toe in het voorjaar van 2016 in de 
commissie duurzaamheid met een startnotitie te komen 
over de energieagenda, waarbij ook de eventuele 
personele consequenties worden betrokken.

Stuivenberg.A. 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.

D36 11-11-2015  Statenvergadering 
Agendapunt 6 
Programmabegroting 
2016 

De gedeputeerde zegt toe de evaluatie en planning EHS 
toe te sturen aan de commissie duurzaamheid voor het 
einde van 2016.

Lodders,J 25-11-2015: Deze toezegging wordt ambtelijk opgepakt en een planning zal worden 
voorgelegd.

D37 11-11-2015  Statenvergadering 
Agendapunt 6 
Programmabegroting 
2016 

De gedeputeerde zegt toe met een plan te komen ten 
aanzien van de middelen voor de stichting Open 
Monumentendag (motie 7), dit plan maakt onderdeel uit 
van de Startnotitie recreatie en toerisme die dit jaar aan 
de commissie duurzaamheid wordt toegezonden.

Rijsberman.M. 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.

D38 18-11-2015 Oordeelsvormende 
commissie. 
Agendapunt 6 
investeren in 
watersportstrand en 
loopbrug bij de 
Houtribdijk

De commissie ontvangt het rapport over de effecten op 
de natuur/Natura 2000.

Rijsberman.M. 25-11-2015: Zie mededeling 1823316. 25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan
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D39 18-11-2015 Oordeelsvormende 
commissie Agendapunt 
6 investeren in 
watersportstrand en 
loopbrug bij de 
Houtribdijk

De staten ontvangen tijdens de behandeling in de staten 
op 25-11 informatie over beheer en onderhoud van het 
voorliggende plan.

Rijsberman.M. 25-11-2015: hierover volgt op 25-11-2015 een mondelinge mededeling tijdens PS 25-11-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan

D40 25-11-2015 Statenvergadering, 
agendapunt 8a 
Watersportstrand en 
loopbrug Houtribdijk

Het college inventariseert welke vissers getroffen 
worden (momenteel één) en in geval van schade wordt 
de gebruikelijke compensatieregeling toegepast

Rijsberman.M.

D41 25-11-2015 Statenvergadering, 
agendapunt 8a 
Watersportstrand en 
loopbrug Houtribdijk

Onderzocht wordt of de OFGV toezicht houdt op de 
kitesurfers  en vervolgens te verzoeken dat te prioriteren

Rijsberma.M.

D42 25-11-2015 Statenvergadering, 
agendapunt 8a 
Watersportstrand en 
loopbrug Houtribdijk

Als de aanbesteding meevalt kijkt het college naar een 
groter strand het liefst tegen dezelfde kosten.

Rijsberman.M.

D43 25-11-2015 Statenvergadering, 
agendapunt 8a 
Watersportstrand en 
loopbrug Houtribdijk

Het college houdt de staten op de hoogte van de 
ontwikkelingen van de aanbesteding, beheer en de 
kosten

Rijsberman.M.

D44 25-11-2015 Beeldvormende sessie, 
jaarrapport openbaar 
vervoer

De heer Van den Boogaard komt terug op het specifieke 
onderzoek naar de lijnen van Urk, Emmeloord naar 
Zwolle in de spitstijden.  Gekeken wordt of de 
onderzoeksopzet nog in de commissie kan worden 
besproken.

Stuivenberg.A.

D45 25-11-2015 Beeldvormende sessie, 
agendapunt 6 
jaarrapport openbaar 
vervoer

De heer Van den Boogaard komt terug op onderzoek in 
de vorm van pilots naar de verdere afstemming tussen 
aannbod en vraag vanuit de samenleving en de 
doelgroepen. De resultaten die medio 2016 bekend 
zullen zijn met bijv. electrische fietsen, belbussen etc 
komen eveneens terug in de commissie. 

Stuivenberg.A.

D46 25-11-2015 Beeldvormende sessie. 
Agendapunt 7 
besturusopdracht 
uitwerkingsfase 
nationaal park OVP

GS, beide betrokken gedeputeerden,  zullen bevorderen 
dat er een werkbezoek gebracht kan worden aan de 
Oostvaarrdersplassen.

Stuivenberg.A. 
Rijsberman.M.
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