
Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid

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.

Lodders, J. 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

Lodders, J. 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.

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. 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.

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.
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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.
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