Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid

Nr

Datum

D-04

12-11-2014

PS
Programmabegroting

D19

02-09-2015

Lijst van ingekomen
Week 7 nr. 8 Pluimveesector en weerbaarheid daarin. De Stuivenberg.A
stukken, week 7, nr. 8 commissie wordt geïnformeerd over de wijze van
inbrengen van de voorstellen van de Dierenbescherming
in de Omgevingsvisie.

D23

07-10-2015

Oordeelsvormende
commissie

D25

Agendapunt

14-10-2015 Oordeelsvormende
commissie behandeling
Programmabegroting
2016

Onderwerp/
toezegging/
actie
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;

Portefeuillehouder
Lodders,J

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

Advies commissie

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.
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.
25-01-2016: Het Atelier Flevoperspectieven zal medio dit jaar een publieke
eindpresentatie geven. De Dierenbescherming wordt hiervoor uitgenodigd.
27-06-2016: De dierenbescherming is uitgenodigd voor de eindmanifestatie. Deze
heeft op 20 juni 2016 plaatsgevonden.

01-10-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren Commissie 2-12-2015: handhaven omdat zij erop
van deze lijst over te gaan.
wil toe zien dat dit wordt geeffectueerd.
25-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.
27-06-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

De gedeputeerde zegt toe dat na afloop van de
Stuivenberg.A
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.
Er komt medio februari 2016 een mini-symposium nav de Stuivenberg.A.
motie klimaatbeheersing van de PvdD en de
aanbevelingen daaruit worden meegenomen in de op te
stellen Energievisie en bijhorende agenda.

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)

D33

14-10-2015

Oordeelsvormende
commissie behandeling
Programmabegroting
2016

Gedeputeerde Rijsberman meldt bij het onderwerp
Rijsberman, M.
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.

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.
04-01-2016: Beeldvormende sessie is vastgelegd op 9 maart 2016.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: De beeldvormende sessie van 9 maart 2016 over Klimaatdoelstelling
2020 komt te vervallen. In overleg met de begeleidingscommissie wordt een
nieuwe opzet van het programma gemaakt en een nieuwe datum gezocht.
04-04-2016: zie ook motie D10: zelfde onderwerp. Beeldvormende sessie van 9
maart is uitgesteld. Er komt een nieuwe datum; de sessie vindt vóór 11 mei a.s.
plaats. Op 11 mei vindt een Statensessie plaats in het kader van Toekomstbeeld
Energie 2050/Energieagenda 2030. (Startnotitie van dit project ligt 6 april ter
besluitvorming voor.)
09-05-2016: 09-05-2016: 20 april 2016 is de beeldvormende sessie geweest over de
klimaatdoelstelling met Urgenda. 11 mei 2016 is het vervolg in het kader van de
energievisie.
30-05-2016: Sessie heeft op 11 mei plaatsgevonden. Verder geen wijzigingen.
27-06-2016: Bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Presentaties van 20 april worden
via de Griffie verspreid.
22-08-2016: Geen wijzigingen.

Stuivenberg.A.

23-03-2016: een presentatie over het ecologisch boekhoudsysteem Markermeer25-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
IJmeer heeft plaatsgevonden in de commissie Duurzaamheid 3 februari (#1860169). van deze lijst over te gaan.
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Portefeuillehouder

Stand van zaken

D34

28-10-2015

Statenvergadering,
agendapunt 5
vragenhalfuurtje,
beheer
Oostvaardersplassen
(50 PLUS)

Wanneer de overdracht OVP daadwerkelijk geëffectueerd Stuivenberg.A.
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

06-11-2015: hierover is nog niets te melden, de overdracht is nog niet
geëffectueerd.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
04-01-2016: Dit wordt pas actueel als de overdracht geregeld is.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.

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.
04-01-2016: Vanaf september 2016 zal de statendiscussie over de spelregels EHS
gevoerd worden.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Een planning wordt binnenkort in de LTP opgenomen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Komt na de zomer in de beeldvormende ronde.
22-08-2016: Geen wijzigingen.

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.

04-01-2016: De aanbesteding start in de eerste maanden van 2016 en loopt tot
begin 2017. Zodra hierover meer bekend is, zal dit met de Staten worden gedeeld.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: De aanbesteding van het project versterking Houtribdijk is uitgesteld
tot medio 2016 en zal lopen tot medio 2017.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: De aanbesteding van de dijkversterking is gestart. Begin 2017 is
duidelijk of de aannemer aanbiedt om een groter strand te realiseren als
onderdeel van de totale opdracht. Als de aanbieding aantrekkelijk is zal het college
dit begin 2017 in een statenvoorstel voorleggen.

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.

04-01-2016: Voor de aanbesteding zie hierboven. Het college zal de Staten ook
informeren wanneer bindende afspraken zijn gemaakt over het beheer van het
strand en de daarmee samenhangende kosten.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzgingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.

D52

06-01-2016

Oordeelsvormende
Voor de 2 poorten, voor beide kanten, wordt een nadere Rijsberman, M.
commissie agendapunt businesscase opgesteld.
5 Bestuursopdracht
Uitwerkingsfase
Nationaal Park OVP

25-01-2016: Twee groepen van 5 studenten economie van Windesheim gaan de
komende maanden aan de slag een business case voor de poorten op te stellen.
07-03-2016: Geen wijzigingen, wordt ambtelijk opgepakt.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Vanwege het bidbook uitgesteld.
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D53

06-01-2016

Oordeelsvormende
commissie agendapunt
5 Bestuursopdracht
Uitwerkingsfase
Nationaal Park OVP

De mogelijkheden voor het verbeteren van de verdere
toegankelijkheid van het natuurgebied van de
Oostvaardersplassen voor de beleving door het publiek
worden onderzocht en aan PS voorgelegd.

D54

06-01-2016

Oordeelsvormende
commissie agendapunt
5 Bestuursopdracht
Uitwerkingsfase
Nationaal Park OVP

In de rapportage over de voortgang van de
Rijsberman, M.
bestuursopdracht wordt aandacht besteed aan het proces
van decentralisatie van het natuurbeheer en wat dat
betekent voor de onderlinge samenwerking tussen
provincie en Staatsbosbeheer.

25-01-2016: Op 10 februari is een ambtelijk overleg gepland om over dit onderwerp
met elkaar af te stemmen.
07-03-2016: Geen wijzigingen. Wordt ambtelijk opgepakt.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Vanwege het bidbook uitgesteld.

D57

13-04-2016

Statencommissie,
agendapunt Nieuwe
natuur

Er komt binnen enkele weken een voorstel van GS en
agendacommissie naar de commissie hoe het proces, en
de betrokkenheid van PS daarbij, naar eind 2017
(heroverwegingsmoment PNN in PS) in te richten. De
leerpunten van de sessie van 6-4 worden daarbij
betrokken evenals de suggesties die vandaag in de
commissie zijn gedaan.

Appelman, JN

30-06-2016: Via de agendacommissie is aan PS een memo toegestuurd waarin een
tweetal voorstellen zijn benoemd om de betrokkenheid op een gewenste wijze
vorm te geven (#1904399).
25-08-2016: Deze notitie is op 6 juli in de commissievergadering besproken en de
voorstellen voor vervolgproces zijn overgenomen.

25-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D58

13-04-2016

Statencommissie,
agendapunt Nieuwe
natuur

Gedeputeerde zegt toe dat wanneer de taxaties door de Appelman, JN
2 taxateurs voor Swifterpark zijn uitgevoerd die door de
Statenleden in vertrouwelijkheid kunnen worden
ingezien.

06-07-2016: Zodra de taxatie definitief is opgeleverd door de taxateurs, zal het
rapport, met een ambtelijke toelichting, naar verwachting direct na het
zomerreces 2016, onder geheimhouding een week ter inzage worden gelegd in de
PS-kamer. PS zullen hierover schriftelijk worden geinformeerd.
03-10-2016: Van 8 t/m 28 september 2016 heeft de definitieve taxatie onder
geheimhouding ter inzage gelegen voor de commissieleden.

03-10-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D59

13-04-2016

Statencommissie,
agendapunt Nieuwe
natuur

De gedeputeerde onderzoekt in hoeverre het verwijt
Appelman, JN
over de ambtelijke informatie en de specifieke
beschuldiging van de inspreker de heer Mangnus daarover
tijdens zijn inspreken tijdens deze commissie klopt.

30-06-2016: PS zijn met een schriftelijke mededeling #1912567 op de hoogte
gebracht van een aantal openstaande punten nav de commissievergadering van 13
april 2016 inzake programma Nieuwe Natuur.

30-06-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D60

01-06-2016

Statenvergadering
agendapunt 7a

Stuivenberg,A.

27-06-2016: Beantwoording is in voorbereiding.
22-08-2016: Geen wijzigingen.

D61

20-06-2016

Statencommissie,
De gedeputeerde zegt een memo van uitleg toe
Stuivenberg, A.
agendapunt Regioplan voorafgaand aan de bespreking in PS op 13 juli over hoe
Windenergie
de flexibiliteit in het Regioplan wordt geregeld, in het
bijzonder bij lijnopstellingen. Hierbij wordt ook ingegaan
hoe zich dat verhoudt tot beslispunt 5 en het kaartbeeld
dat daar wordt vastgesteld. Bovendien dient te worden
ingegaan op hoe de bevoegdheid om af te wijken is
geregeld in het plan.

27-06-2016: Beantwoording is in voorbereiding.
22-08-2016: Zie mededeling 1932573.

22-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D62

20-06-2016

Statencommissie,
De gedeputeerde zegt toe dat een aantal vragen van de Stuivenberg, A.
agendapunt Regioplan VVD voorafgaand aan PS van 13 juli schriftelijk worden
Windenergie
beantwoord (afstemming tussen de beide structuurvisies
en uitsluiten tegenstrijdigheid voor PS behandeling
waaronder gebied onder de Maxima-centrale, 15%
rendementseis en rapport Rebel en Eemmeerdijk).

27-06-2016: Beantwoording is in voorbereiding.
22-08-2016: Zie mededeling 1932573.

22-08-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D63

20-06-2016

Statencommissie,
Gedeputeerde zegt toe dat de natuurvergunningen die
agendapunt Regioplan worden afgegeven in kader van de
Windenergie
Rijkscoördinatieprocedures aan PS worden verstrekt.

27-06-2016: Beantwoording is in voorbereiding.
22-08-2016: Is nog niet aan de orde.

College zegt toe dat schriftelijk antwoord volgt op de
specifieke situatie van een tweetal verleende
ontheffingen voor afschot die zoals vragensteller in haar
motie (nr. 11) verwoordt stelt onterecht zijn afgegeven

Portefeuillehouder
Rijsberman, M.

Stuivenberg, A.

Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

25-01-2016: Ambtelijk wordt gewerkt aan het formuleren van de vraag en wordt
bekeken door welke organisatie/personen deze beantwoord kan worden.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Vanwege het bidbook uitgesteld.
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Advies commissie
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Portefeuillehouder

Stand van zaken
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