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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/

actie

Portefeuille-
houder

Naam afdeling Naam afd. coordinator Stand van zaken Advies portefeuillehouder Advies commissie

D04 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 Infra Peter Jellema 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.

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.

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/ 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 commissievergadering Duurzaamheid zal de portefeuillehouder de 
commissieleden vragen of met de behandeling van het rapport van de 
Rekenkamer deze toezegging is afgedaan.
13-02-2018: in aanvulling op de aanbevelingen van de Randstedelijke 
Rekenkamer wordt opdracht verleend de Spelregels te bezien en waar nodig aan 
te passen. De uitkomsten zullen met de commissie worden gedeeld. 

D52 06-01-2016 Oordeelsvormende 
commissie agendapunt 
5 Bestuursopdracht 
Uitwerkingsfase 
Nationaal Park OVP

Voor de 2 poorten, voor beide kanten, wordt een 
nadere businesscase opgesteld.

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 / 27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Vanwege het bidbook uitgesteld.
04-10-2016 / 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 / 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.
06-02-2018:  Informatiemarkt heeft plaatsgevonden. Poortontwikkeling Lelystad 
en Almere vindt doorgang. 
19-02-2018: PS is via mededeling geinformeerd over het Uitvoeringsprogramma 
van de Almeerse Poort.

19-02-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

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.

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 / 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/ 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.
06-02-2018: Het verbeteren van de verdere toegankelijkheid van het 
natuurgebied komt terug in het beleidskader als uitwerking van het 
Initiatiefvoorstel.     

06-02-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.
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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 / 27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Vanwege het bidbook uitgesteld.
04-10-2016 / 08-02-2017: Geen wijzigingen.
13-03-2017: Wordt betrokken bij de uitvoering van het Initiatiefvoorstel van PS 
d.d. 8 febr.
08-05-2017/ 06-11-2017: Geen wijzigingen.
06-02-2018: Geen wijzigingen. 

06-02-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

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.
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 afgegeven 
vergunning door te zenden aan PS.
11-01-2017: Er zijn nog geen natuurvergunningen verstrekt in het kader van RCR-
procedures 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.
16-01-2018: medio 2018 worden de ontwerp-beschikkingen van zowel windplan 
Blauw als windplan Jaap Rodenburg II/Pampus verwacht.

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.
13-03-2018: 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.
13-02-2017: De evaluatie loopt op dit moment. Er wordt in eerste instantie 
gekeken naar de vergunningverlening en vervolgens naar toezicht en 
handhaving. Er zijn bijeenkomsten geweest met adviseurs (aanvragers) en met 
de gemeenten. Hier komen al wel een aantal handhavingszaken aan de orde. De 
evaluatiegesprekken met de terreinbeheerders en waterschap staan gepland en 
daarna gaan we met de OFGV aan tafel. Dit najaar komen er voorstellen om de 
Verordening te optimaliseren.  

D76 17-05-2017 Statencommissie 
Agendapunt 5 
Jaarstukken 2017

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

Meijer, A. BDO Patriek Hofstra 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. 
21-11-2017: Plan van Aanpak-concept gereed voor verzending naar 
intervisiegroep Planning en Control en commissies.

D85 23-11-2017 Statencommissie 
Agendapunt 10 Notitie 
Energieagenda 

De gedeputeerde zegt toe dat hij het onderwerp stand 
van zaken Energieagenda iedere komende vergadering 
van de commissie zal laten agenderen.

Meijer, A. RE J. de Ridder 17-01-2018: Staat op de agenda van 31 januari 2018.
13-02-2018: Staat op de agenda van 7 maart 2018
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D88 20-12-2018 Statencommissie, 
Agendapunt 
Energieagenda

Gedeputeerde Meijer zegt toe dat informatie van het 
Nederlandse Normen Instituut opgehaald wordt en 
deel uitmaakt van de informatievoorziening.

Meijer, A. RE J. de Ridder 13-02-2018: Er wordt aan gewerkt. Planning van resultaten is nog niet bekend 
omdat er ook landelijk overleg plaatsvindt.

D87 20-12-2018 Statencommissie, 
Agendapunt Nieuwe 
Natuur

Gedeputeerde Appelman zegt toe de informatie mbt 
waterpeil te ontsluiten.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan 21-12-2017: Informatie wordt voor zover mogelijk z.s.m. beschikbaar gesteld.

D89 31-01-2018 Statencommissie, 
Agenda Vitaal 
Platteland

Gedeputeerde Meijer spreekt met zijn collega 
gedeputeerden over regierol bij Agenda Vitaal 
Platteland (inclusief het smarter maken van de 
agendapunten).

Meijer, A. RE J. de Ridder 13-02-2018: is ambtelijk in voorbereiding 

D90 31-01-2018 Statencommissie, 
Agendapunt 
Energieagenda

Gedeputeerde Meijer zal alle middelen inzetten om te 
voorkomen dat onteigening moet plaatsvinden.

Meijer, A. RE J. de Ridder 13-02-2018: deze toezegging in het kader van regioplan windenergie zal blijven 
staan tot de windparken klaar zijn. 

D91 31-01-2018 Statencommissie, 
Agendapunt 
Energieagenda

Gedeputeerde Meijer zegt toe een lijst met technische 
en politieke vragen inzake de Energieagenda op te 
stellen en  deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Meijer, A. RE J. de Ridder 20-02-2018: De antwoorden op de vragen van de commissie zijn voor de PS 
behandeling toegezonden.

20-02-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

D92 20-03-2018 Statenvergadering, 
Vragenhalfuurtje

Gedeputeerde Appelman zegt toe schriftelijk te 
antwoorden op de vragen of de provincie aanspraak 
kan maken op een deel van het verschil tussen de vrije 
waarde en de waarde waarvoor dhr Barkema 'het 
verkochte' heeft verkregen en hoeveel het bedrag dan 
zal zijn.

Appelman, J.N. GE J. Goudriaan

D93 20-03-2018 Statenvergadering, 
agendapunt 
inpassingsplan 
Windplan Blauw

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de Staten 
geïnformeerd worden over welke acties genomen zijn 
naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente 
Urk inzake Windplan Blauw.

Rijsberman, M. RE J. de Ridder

D94 20-03-2018 Statenvergadering, 
agendapunt 
inpassingsplan 
Windplan Blauw

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat hij in overleg 
met de gemeente Urk gaat zoeken naar 
participatiemogelijkheden, zodat Urk niet alleen 
geconfronteerd wordt met de lasten van dit Windplan.

Rijsberman, M. RE J. de Ridder

D95 20-03-2018 Statenvergadering, 
agendapunt 
programma Mobiliteit 
en Ruimte

Gedeputeerde Lodders zegt toe dat bij de uitwerking 
van de energieagenda aandacht zal worden besteed 
aan maatregelen die ervoor zorgen dat de provincie in 
2030 energieneutraal is (incl. moblititeit).

Lodders, J. RE J. de Ridder
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