Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid

Nr

Datum

Agendapunt

Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder

D-04

12-11-2014

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

D19

02-09-2015

Lijst van ingekomen
stukken, week 7, nr. 8

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

D23

07-10-2015

Oordeelsvormende
commissie

De gedeputeerde zegt toe dat na afloop van de
Rijsberman, M.
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.

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).

D36

11-11-2015

Statenvergadering
Agendapunt 6
Programmabegroting
2016

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

Naam afdeling

Naam afd. coordinator

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.
RE

Jannien Elling

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.
08-05-2017: Provinciale Staten hebben op 13 juli 2016 de aanvullende kaders
vastgesteld voor de uitwerking van de Omgevingsvisie. Op basis van deze kaders
hebben Gedeputeerde Staten de Omgevingsvisie uitgewerkt in samenspraak met
partners die een betrokkenheid hebben bij de zeven opgaven. Over de uitwerking
en de betrokkenheid van partners is met regelmaat aan Provinciale Staten
informatie vertrekt. De Omgevingsvisie FlevolandStraks wordt op 17 mei, 24 mei
en 7 juni behandeld in Provinciale Staten

Meijer, A.

RE

Jannien Elling

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.
05-12-2016: Beeldvormende sessie staat geagendeerd voor 18-1-17 in Cie
Duurzaamheid.
13-03-2017: In de agendacommissie Duurzaamheid van 8-2 is gemeld dat dit
onderwerp terug gaat naar de LTP en dat op termijn een inhoudelijke notitie met
varianten zal worden voorgelegd aan de commissie.
28-08-2017: in juni heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport over de
evaluatie van de EHS aan de commissie Duurzaamheid gepresenteerd. In de
eerstkomende commissievergadering Duurzaamheid zal de portefeuillehouder de
commissieleden vragen of met de behandeling van het rapport van de
Rekenkamer deze toezegging is afgedaan.
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01-10-2015: Voorgesteld wordt om
van deze lijst over te gaan.
25-01-2016: Voorgesteld wordt om
van deze lijst over te gaan.
27-06-2016: Voorgesteld wordt om
van deze lijst over te gaan.
23-03-2017 PH tijdelijk
08-05-2017: Voorgesteld wordt om
van deze lijst over te gaan.
28-08-2017 PH is Meijer, A.

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

tot afvoeren
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D42

25-11-2015

Statenvergadering,
agendapunt 8a
Watersportstrand en
loopbrug Houtribdijk

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

RE

Jannien Elling

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. 30-052016: 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. 04-10-2016: Geen wijzigingen. 07-11-2016:
Geen wijzigingen. 05-12-2016: Geen wijzigingen. 08-02-2017: De inschrijvers op
de aanbesteding van de dijkversterking hebben geen groter strand aangeboden.
Dit wordt alsnog gevraagd zodra de opdracht gegund is. Verwacht wordt dat de
aannemer medio 2017 een aanbieding doet voor een groter strand van rond de
400 meter waarmee het onder andere mogelijk wordt internationale wedstrijden
te organiseren. Zodra de aanbieding bekend is wordt er een
besluitvormingstraject gestart waarbij de vraag wordt voorgelegd of provinciale
staten de middelen willen vrijmaken voor het grotere strand. 13-03-2017: Geen
wijzigingen. 08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Geen wijzigingen.
19-10-2017: Op 22 november wordt in een beeldvormende ronde aan de
commissie Duurzaamheid gepresenteerd wat de verwachte kosten zijn voor een
groter strand van 200 naar 400 meter en worden de meningen gepeild of GS de
aannemer een aanbieding moet laten doen voor het ontwerp van het strand.
14-11-2017: Op 22 november wordt in een beeldvormende ronde middels een
korte presentatie en een voortgangsrapportage de commissie Duurzaamheid
bijgepraat over de voortgang en mogelijkheden van het ontwerp

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.

RE

Jannien Elling

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.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
08-02-2017: De inschrijvers op de aanbesteding van de dijkversterking hebben
geen groter strand aangeboden. Dit wordt alsnog gevraagd zodra de opdracht
gegund is.
Verwacht wordt dat de aannemer medio 2017 een aanbieding doet voor een
groter strand van rond de 400 meter waarmee het onder andere mogelijk wordt
internationale wedstrijden te organiseren. Zodra de aanbieding bekend is wordt
er een besluitvormingstraject gestart waarbij de vraag wordt voorgelegd of
provinciale staten de middelen willen vrijmaken voor het grotere strand.
13-03-2017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Binnenkort wordt er een mededeling met een voortgangsrapportage
aan de staten verzonden.
06-11-2017: Geen wijzigingen.
14-11-2017: De mededeling met de voortgangsrapportge is verstuurd.

D52

06-01-2016

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

Rijsberman, M.

RE

Jannien Elling

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.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Wordt door de gemeenten Lelystad en Almere opgepakt, provincie is
daar i.h.k.v. het Nationaal park Nieuw Land bij betrokken.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
09-10-2017: Op 22 november wordt de commissie plenair en tijdens een
infomarkt nader geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Nationaal Park
Nieuw land, waaronder de poortontwikkelingen in Almere en Lelystad.
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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.

Rijsberman, M.

RE

Jannien Elling

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.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Wordt betrokken bij de uitvoering van het Initiatiefvoorstel van PS
d.d. 8 febr 2017.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Geen wijzigingen. 28 juni wordt procesaanpak in commissie
Duurzaamheid behandeld.
09-10-2017: Geen wijzigingen. Wordt betrokken bij de uitvoering van het
Initiatiefvoorstel van PS d.d. 8 febr 2017. 18 oktober worden de bouwstenen voor
het nieuwe beleidskader in de commissie Duurzaamheid behandeld
06-11-2017: Geen wijzigingen.

D54

06-01-2016

Oordeelsvormende
commissie agendapunt
5 Bestuursopdracht
Uitwerkingsfase
Nationaal Park OVP

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

Meijer, A.

RE

Jannien Elling

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.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-017: Wordt betrokken bij de uitvoering van het Initiatiefvoorstel van PS
d.d. 8 febr.
08-05-2017: Geen wijzigingen.
06-11-2017: Geen wijzigingen.

D63

20-06-2016

Statencommissie,
agendapunt Regioplan
Windenergie

Gedeputeerde zegt toe dat de natuurvergunningen die
worden afgegeven in kader van de
Rijkscoördinatieprocedures aan PS worden verstrekt.

Meijer, A.

RE

Jannien Elling

27-06-2016: Beantwoording is in voorbereiding.
22-08-2016: Is nog niet aan de orde.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Van verstrekken van Natuurvergunning is nog geen sprake. Als dat
aan de orde komt (de eerste vergunning wordt in het eerste kwartaal van 2017
verwacht) dan wordt ook aan deze toezegging invulling gegeven door de
afgegeven vergunning door te zenden aan PS.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Er zijn nog geen natuurvergunningen verstrekt in het kader van RCRprocedures voor windenergieprojecten binnen de regioplangebieden
08-02-2017: Er is een ontwerpvergunning voorbereid en hierover zal ook bericht
worden in de nieuwsbrief. voor het overige geen wijzigingen.
08-05-2017: De ontwerpvergunning is in de nieuwsbrief benoemd. Zodra sprake is
van een definitieve vergunning zal deze ook worden toegezonden.
19-06-2017: We hebben nog geen nieuwe ontwikkeling. Het verlenen van de
definitieve vergunning is uiterlijk op 31/7/2017 beoogd.
28-08-2017: De definitieve vergunning ligt nu ter tekening voor aan de
portefeuillehouder. Een afschrift van de vergunning wordt op de aanstaande LIS
geplaatst.
09-10-2017: Er zijn naast de vergunning voor windpark Zeewolde geen nieuwe
vergunningen verstrekt in het kader van RCR-procedures voor
windenergieprojecten binnen de regioplangebieden.
06-11-2017: idem zie 09-10-2017. De voorbereidingen voor de
vergunningverlening van windplan Blauw zijn inmiddels gestart.

D66

05-10-2016

Verordening uitvoering
Wet
natuurbescherming
Flevoland 2016 (OV)

De gedeputeerde zegt toe te kijken in hoeverre de
pakkans van overtreders kan worden bevorderd. In de
evaluatieperiode zal dat worden besproken met de
OFGV.

Meijer, A.

RE

Jannien Elling

05-12-2016: De toezegging wordt ambtelijk opgepakt en een planning zal worden
voorgelegd.
13-03-2017: In behandeling. Geen voortgang te melden.
08-05-2017: Is onderdeel van regulier overleg met de OFGV.
19-06-2017: Geen wijzigingen.
28-08-2017: Geen wijzigingen.
09-10-2017: Geen wijzigingen.
06-11-2017: Geen wijzigingen.
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13-10-2016

Fonds Leefbaarheid
Platteland

Na de eerste weging, eerste tender en de beoordeling
door de cie. worden de projecten aan de commissie
voorgelegd; de nadere regels zijn door GS vast te
stellen.
Er komt een effectmeting geformuleerd bij de
uitwerking van de nadere regels.
De samenstelling van de commissie van deskundigen
komt langs bij de Statencommissie.

Meijer, A.

RE

Jannien Elling

07-11-2016: De staten worden geinformeerd over de nadere regels (eind 2016) de
samenstelling van de commissie van deskundigen (in 2017) en over de ingediende
projecten en de weging door de commissie van deskundigen (in 2017 en in 2018). De
nadere regels, waarin oa de effectiviteit van de projecten en evaluatie wordt
uitgewerkt, worden door GS vastgesteld. 05-12-2016: Geen wijzigingen. 11-01-2017: De
Staten zijn medio december geïnformeerd over de nadere regels via de Mededeling
Edocs 1990130. Op dit moment liggen de nadere regels tot medio februari ter inzage
voor inspraak. - GS zal naar verwachting de Nadere regels in het 2e kwartaal 2017
vaststellen. - Uiterlijk medio 2017 wordt de externe Commissie van Advies door GS
geïnstalleerd en de Staten zullen over die samenstelling op de hoogte worden gebracht.
- Op basis van de huidige Nadere regels zijn de voor het subsidiejaar in te dienen
projecten pas in het 4e kwartaal van 2017 bekend. De besluitvorming daarover in GS
vindt plaats in november / december 2017, waarna de Staten over de gehonoreerde
projecten worden geïnformeerd. 08-02-2017: De inspraakperiode is afgelopen en er zijn
in totaal 4 zienswijzen ingediend. De vaststelling van de Nadere regels Fonds
Leefbaarheid vind naar verwachting plaats eind februari / begin maart.
Daarna wordt een communicatie traject in gang gezet om verschillende doelgroepen te
informeren over het fonds en om hen te stimuleren een aanvraag in te dienen. 13-032017: De voorzitter van de LAG (adviescommissie LEADER projecten) heeft de relatie
met de opzet van het Fonds leefbaarheid bestuurlijk aangekaart. Op korte termijn
wordt, in samenhang met de afhandeling van de ingediende zienswijzen, de definitieve
versie van de nadere regels Fonds Leefbaarheid te besluitvorming geagendeerd voor GS.
08-05-2017: GS heeft op 18 april 2017 de nadere regels Fonds Leefbaarheid vastgesteld
(HB 2029549) en Provinciale Staten is hierover geïnformeerd via een mededeling (HB
2042801).
19-06-2017: Geen wijzigingen.

Vervolg: 09-10-2017: De commissie van
deskundigen is op 22 september 2017 geïnstalleerd
door Gedeputeerde Staten (HB 2119888). De
periode waarin initiatiefnemers een aanvraag
kunnen indienen loopt tot en met 31 oktober 2017.
De planning is dat Gedeputeerde Staten in januari
2018 een besluit neemt over de te honoreren
projecten.
06-11-2017: De Adviescommissie deskundigen
Fonds Leefbaarheid gaat in november/december
de ingediende aanvragen beoordelen.

D69

09-11-2016

Statenvergadering
agendapunt 8a

2e kwartaal 2017 zal de energie-agenda inclusief
Meijer, A.
concrete voorstellen en financiële opgaven gereed zijn.

RE

Jannien Elling

11-01-2017: Zal naar verwachting in 2e kwartaal 2017 gereed zijn.
13-03-2017: Geen wijzigingen.
19-06-2017: Zie mededeling 2068977. Er is een afspraak gemaakt over de
energieagenda, als uitwerking van de OVF. Er komen géén aanvullende acties.

09-10-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D71

09-11-2016

Statencommisie,
agendapunt 11,
Voortgangsrapportage
Nieuwe Natuur

Er komt een kaartje met begrenzingen en tijdlijnen
voor de projecten Eemvallei en Oosterwold.

Meijer, A.

GE

J. Goudriaan

13-12-2016: De toezegging is in voorbereiding en deze zal gelijktijdig met een
mededeling over het proces met de agrariers in de Eemvallei aan PS worden
gezonden.
07-02-2017: Geen wijziging.
03-10-2017: Op 27 juni 2017 is de kaart met PS-mededeling verstuurd.

03-10-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D75

10-05-2017

Statenvergadering
agendapunt 7
Perspectiefnota 2017

Gedeputeerde Lodders herhaalt de toezegging uit de
Meijer, A.
integrale commissie t.a.v. de energieageda (deze komt
in 3e kwartaal) . Dit zal geen verdere vertraging
oplopen, bovendien is dan de PM post ingevuld.

RE

Jannien Elling

19-06-2017: Zie mededeling 2068977. Er is een afspraak gemaakt over de
energieagenda, als uitwerking van de OVF. Er komen géén aanvullende acties.

09-10-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

D76

17-05-2017

Statencommissie
Agendapunt 5
Jaarstukken 2017

De gedeputeerde zegt toe dat de discussie over het
Meijer, A.
gebrek aan indicatoren in de jaarstukken en het gebrek
aan actualiteit van de cijfers (2015) worden
meegenomen naar de werkgroep intervisie.

D78

17-05-2017

Activiteiten Agenda
Vitaal Platteland 2017

D79

17-05-2017

D80

17-05-2017

07-06-2017: In behandeling genomen.
30-06-2017: Bespreeknotitie staat op de agenda van de intervisiegroep P&C d.d.
05-07-2017
05-09-2017: Stukken zijn geagendeerd voor commissie Bestuur van 13 september
2017.
12-10-2017: Plan van aanpak wordt opgesteld ten behoeve van intervisiegroep
Planning en Control en commissies.

Meijer, A.

RE

Jannien Elling

19-06-2017: Wordt opgepakt.
09-10-2017: De rapportage met stand van zaken van alle agendapunten is een
bijlage bij de Programmabegroting (HB 2115491).
06-11-2017: Is opgenomen in de reguliere werkzaamheden en kan worden
afgevoerd.

Rondvraag

Mw. Vestering: Diefstal van ganzenjongen door Fransen Meijer, A.
in de OVP was in het nieuws. Voldoende BOA’s hiervoor?
Gedeputeerde: gesproken met de organisatie, contact
nodig met SBB hierover, op korte termijn volgt hierover
nader bericht.

RE

Jannien Elling

28-08-2017: Op 18 mei heeft de portefeuillehouder een schriftelijke mededeling 28-08-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
(2077325) over dit onderwerp gedaan, toezegging is hiermee afgedaan.
van deze lijst over te gaan.

Statencommissie,
agendapunt 6, Nieuwe
Natuur

In de Voortgangsrapportage (VORAP) (p16) wordt
Appelman, J.N.
gesproken over risicoregisters die per project worden
opgesteld (en bij de besluitvorming over een realisatieovereenkomst worden betrokken). Toegezegd is die
risicoregisters per project toe te voegen aan de
volgende VORAP.

GE

J. Goudriaan

11-07-2017: Volgende VORAP verschijnt in kwartaal 4.

Ik houd u structureel op de hoogte van de agenda vitaal
platteland 2 keer per jaar, dit jaar al 3 keer en de
prioritering van de fracties wordt meegenomen richting
de overige collegeleden.
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17-05-2017

Statencommissie,
agendapunt 6, Nieuwe
Natuur

Naar aanleiding van de bespreking van het kaartje
Appelman, J.N.
programmavermogen voormalig OVW: toegezegd is een
kaart aan PS te sturen met daarop inzichtelijk gemaakt
welk deel (ook in een percentage aan te geven) van het
voormalig grondeigendom inmiddels is ingebracht in
projecten, danwel verkocht/teruggeleverd.

GE

J. Goudriaan

11-07-2017: Kaart is in de maak.

D82

17-05-2017

Statencommissie,
agendapunt 6, Nieuwe
Natuur

Oosterwold: toegezegd is een kaart aan PS te sturen
met (indicatief) aangegeven waar de 100 ha Eemvallei
zullen gaan landen.

Appelman, J.N.

GE

J. Goudriaan

11-07-2017: Kaart is op 27 juni jl. verstuurd middels mededeling PS.

D83

19-07-2017

Statenvergadering,
vragenuur, vraag PVV
over G38

De gedeputeerde zegt toe dat bij de definitieve
afrekening en oplevering PS wordt gemeld hoe een en
ander er voor staat mbt het project G38.

Appelman, J.N.

GE

J. Goudriaan

11-09-2017: Bij definitieve afrekening en oplevering wordt PS geinformeerd.

D84

18-10-2017

Statencommissie,
agendapnt 5
Programmabegroting
2018

Toezegging: gedeputeerde Meijer zegt toe dat er voor Meijer, A.
de commissie op 22 november een inhoudelijke notitie
met voorstellen voor beleid komt over de
Energieagenda; het bedrag van de 7,3 mln. in de
begroting 2018 wordt geoormerkt en vervolgens kan
een deel van het geld na 22 november worden
vrijgegeven in PS.

06-11-2017: De notitie is in voorbereiding.
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11-07-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren
van deze lijst over te gaan.

