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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/

actie

Portefeuille-
houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

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. 

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.
04-01-2016:  Recreatie & Toerisme wordt onderdeel van de commissie Economie 
ipv Duurzaamheid. Door deze commissiewijziging staat de startnotitie voor 20 
januari 2016 op het programma in de beeldvormende ronde. Eveneens worden de 
statenleden dan geïnformeerd over de nationale routestructuren.

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.

Commissie 2-12-2015: handhaven omdat zij erop 
wil toe zien dat dit wordt geeffectueerd.

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.
04-01-2016: Zie mededeling 1801312.

04-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

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.
04-01-2016: Op 3 februari 2016 zal een presentatie plaatsvinden in de Commissie 
Duurzaamheid.
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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.
04-01-2016: Is in afwachting van planning Griffie.

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.
04-01-2016: Beeldvormende sessie is vastgelegd op 9 maart 2016.

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.

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.
04-01-2016: Geen wijzigingen.

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.
04-01-2016: Presentatie heeft plaatsgevonden. 

04-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

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.
04-01-2016: Zie 1824862 en 1825461.

04-01-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

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.
04-01-2016: Dit wordt pas actueel als de overdracht geregeld is.

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.
04-01-2016: Geen wijzigingen.
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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.

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.
04-01-2016: Deelname aan Stichting Open Monumentendag is benoemd als prioriteit 
in de startnotitie Recreatie & Toerisme die op 20 januari 2016 in de beeldvorming 
komt (commissie Economie). Tevens wordt ambtelijk, samen met de Stichting Open 
Monumentendag en gemeenten, een definitieve aanvraag voor Provincie Flevoland 
voorbereid. Dit gebeurt begin 2016.

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. 04-01-2016: Op dit moment is bekend dat één visser netten heeft uitstaan op de 
plek waar het strand komt. Deze zal als gebruikelijk worden gecompenseerd. 
Mochten er meerdere vissers betrokken zijn, dan geldt voor hen hetzelfde.

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. 04-01-2016: Dit wordt begin 2016 in behandeling genomen.

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. Zodra hierover 
meer bekend is, zal dit met de Staten worden gedeeld.

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.

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. 04-01-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.

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. 04-01-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.

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

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

Stuivenberg.A. 
Rijsberman.M.

04-01-2016: Een werkbezoek staat gepland voor 20 januari 2016.

D47 02-12-2015 Beeldvormende sessie. 
Agendapunt 4 
Overdracht 
verantwoordelijkheid 
grote grazers OVP

Er volgt een schriftelijke rapportage met de antwoorden 
op de gestelde vragen aan de drie tafels (juridisch, 
financieel en beleidsmatig).

Stuivenberg A. 04-01-2016: Is ambtelijk opgepakt.

D47 02-12-2015 Beeldvormende sessie. 
Agendapunt 5 DE-on

Er volgt schriftelijk via een mededeling antwoord op de 
gestelde vraag. Waarom wordt er geen vergoeding 
gevraagd aan DE-on voor het gebruik van 
gemeenschapsgeld?

Stuivenberg A. 04-01-2016: Schriftelijke beantwoording volgt begin januari 2016.

D47 02-12-2015 Oordeelsvormende 
commissie agendapunt 
8 subsidievo. POP

De gedeputeerde zegt dat de commissie geïnformeerd 
wordt over afwijkingen van en (nieuwe) ontwikkelingen 
bij de subsidieregeling POP-3

Stuivenberg A.

D48 02-12-2015 Oordeelsvormende 
commissie agendapunt 
8 subsidievo. POP

Kan via de POP3 verordening paragraaf 2 artikel 2. lid f. 
ook de ”weidegang van koeien” of “het bij de koe 
houden van de kalveren” worden gesubsidieerd?

Stuivenberg A.
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D49 02-12-2015 Oordeelsvormende 
commissie agendapunt 
8 subsidievo. POP

In de verordening is in artikel 1.17 lid h. de verplichting 
opgenomen de “de administratie en de daartoe 
beherende bescheiden te bewaren tot 31 december 
2028. Normaal geldt hier toch een termijn van 7 of 10 
jaar?

Stuivenberg A.
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