
Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid

Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/

actie

Portefeuille-
houder

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

D36 11-11-2015 Statenvergadering 
Agendapunt 6 
Programmabegroting 
2016 

Gedeputeerde Stuivenberg zegt toe de evaluatie en 
planning EHS toe te sturen aan de commissie 
duurzaamheid voor het einde van 2016.

Hofstra, H.J. RE 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. 
04-06-18 Offerteverzoek voor opdracht om de Spelregels te bezien is verstuurd, 
hierna kan proces van opdrachtverlening voortgezet worden. 

Jannien Elling

Hofstra, H.J. RE Vervolg D36: 
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. 
04-06-18 Offerteverzoek voor opdracht om de Spelregels te bezien is verstuurd, 
hierna kan proces van opdrachtverlening voortgezet worden. 
12-11-2018: Opdracht voor evaluatie Spelregels is in juni 2018 verstrekt. 
Planning is dat opdrachtnemer eind dit jaar rapport met aanbevelingen zal 
opleveren.

D63 20-6-2016 Statencommissie, 
agendapunt Regioplan 
Windenergie

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

RE 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.

Jannien Elling

Vervolg D63: 
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.
05-06-2018: De ontwerp-beschikking voor Windpark Blauw is inmiddels 
afgegeven. Voor windpark Jaap Rodenburg volgt deze binnenkort.
12-11-2018: De definitieve Nb-vergunning voor windplan Blauw is op 14 
september 2018 verleend en via een mededeling aan de Staten toegezonden 
(edocs #2322276). De ontwerp-beschikking voor windpark Pampus (Jaap 
Rodenburg II) is eind september ter inzage gelegd. 

21-11-2018: Voorgesteld wordt tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

Deze toezegging wordt nog niet afgevoerd 
omdat nog niet alle vergunningen verleend 
zijn.
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D66 5-10-2016 Verordening uitvoering 
Wet 
natuurbescherming 
Flevoland 2016 (OV)

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

Fackeldey, J.A. RE 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 / 28-08-2017 / 09-10-2017 / 06-11-2017: Geen wijzigingen.
13-02-2018: 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.  

Jannien Elling

Fackeldey, J.A. RE Vervolg D66: 
06-06-2018:  Begin dit jaar hebben we met een aantal externe partijen 
(adviseurs en gemeenten) gepraat over hun ervaringen met de verordening en 
de beleidsregels die de provincie heeft opgesteld. Momenteel loopt het proces 
om tot een nieuw faunabeheerplan 2019-2023 te komen. Uit dit proces komen 
naar verwachting een aantal wijzigingsvoorstellen. Binnenkort gaat een 
bestuurlijk verkenner aan de gang om de organisatie- structuur van het 
faunabeheer in Flevoland in kaart te brengen en goede werkafspraken te 
maken. Ook hieruit komen naar verwachting een aantal wijzingsvoorstellen voor 
de beleidsregels en de verordenimg. Daarnaast gaan we ook met de OFGV nog in 
gesprek over de effectiviteit van de handhaving i.r.t. de verordening. De 
planning is dat er eind dit jaar een nieuw faunabeheerplan wordt vastgesteld en 
we dan ook een voorstel hebben voor aanpassing van de verordening en 
beleidsregels.  
12-11-2018: Planning: Voorstel voor Verordening Omgevingswet (hoofdstuk 8) 
voor 10 november 2018. Voorstel voor aanpassing bijlagen bij verordening voor 
17 november 2018. (GS bevoegdheid). Voorstel voor aanpassing en nieuwe 
beleidsregels voor 17 november 2018. Naar verwachting vindt besluitvorming 
over het Faunabeheerplan nog dit jaar plaats.

D76 17-5-2017 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.

Hofstra, H.J. BDO 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.

Patriek Hofstra

D87 20-12-2017 Statencommissie, 
Agendapunt Nieuwe 
Natuur

Gedeputeerde Appelman zegt toe de informatie mbt 
waterpeil te ontsluiten.

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

D90 31-1-2018 Statencommissie, 
Agendapunt 
Energieagenda

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

Fackeldey, J.A. RE 13-02-2018: deze toezegging in het kader van regioplan windenergie zal blijven 
staan tot de windparken klaar zijn. 
30-05-2018: In oktober heeft een bemiddelingstraject plaatsgevonden en op dit 
moment wordt voor één locatie een individueel minnelijk traject doorlopen. De 
Staten zijn hierover met de nieuwsbrieven over windenergie geinformeerd en 
met twee aparte mededelingen van 22/8/2017 en 18/10/2017.
18-06-2018: Gesprekken tussen gedeputeerde en betrokkenen zijn gevoerd.
12-11-2018: Inmiddels is voor één dossier de onteigening ingezet. Minnelijk 
overleg wordt parallel hieraan voorgezet. Voor de overige 15 dossiers zal 
volgend jaar worden bekeken welke gesprekken wanneer gevoerd moeten 
worden omdat deze molens uiterlijk 2026 verwijderd moeten zijn.

Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D95 20-3-2018 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).

Fackeldey, J.A. RE 06-06-2018: dit is ambtelijk opgepakt. Van belang is dat een van de vijf tafels 
van het Klimaatakkoord over Mobiliteit gaat. Het is nu nog niet duidelijk wat op 
landelijk niveau wordt aangepakt en dan ‘overblijft’ voor onze regio. 

Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D99 6-6-2018 Statenvergadering, 
agendapunt 
Energieagenda

Gedeputeerde komt terug op ‘mobiliteit’ inzake de 
energieagenda en zal de band van de cie-vergadering 
Duurzaamheid terugluisteren.

Fackeldey, J.A. RE (zie ook D95) Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D100 6-6-2018 Statenvergadering, 
agendapunt 
Oostvaardersplassen

Gedeputeerde draagt zorg voor het doorgeleiden van 
de antwoorden op schrift van de commissie van Geel 
op de nog niet beantwoorde vragen inzake het rapport 
‘Advies beheer Oostvaardersplassen’.

Hofstra, H.J. RE 07-06-2018: ambtelijke voorbereiding gestart.
12-11-2018: Zie document 2256466.

12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand
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D101 6-6-2018 Statencommissie, 
agendapunt Windplan

Gedeputeerde Hofstra (plv) zegt toe dat er voor 11 juli 
schriftelijk antwoord gegeven wordt op de vraag 
waarom niet gekozen is voor een andere plaats van 
een windmolen dicht bij het Swifterbos, om 
bezwaarmakers tegemoet te komen.

Fackeldey, J.A. RE 21-11-2018: Gevraagde onderbouwing is achterhaald omdat de initiatiefnemer 
heeft besloten de molens niet meer in het Swifterbos te realiseren. Hiervan is 
melding gedaan in het 7e voorgangsbericht over het Regioplan Windenergie 
(#2309426) op 10 oktober 2018.

Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D102 6-6-2018 Statencommissie, 
agendapunt Het goede 
voorbeeld

Gedeputeerde verduidelijkt schriftelijk de zinsnede uit 
de keuzenotitie Het goede voorbeeld blz. 13, bullit 5. 
Hier staat dat de in de doorontwikkeling van de 
huisvesting op het provinciehuis duurzaamheid niet als 
ontwerpcriterium is meegenomen. 

Appelman, J.N. RE 12-11-2018: Een mededeling hierover volgt binnenkort. Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D106 11-7-2018 Provinciale Staten, 
agendapunt Beheer 
OVP

Gedeputeerde zegt toe dat indien verhoging van 
beschutting noodzakelijk is, dit uitgevoerd wordt.

Hofstra, H.J. RE Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D107 11-7-2018 Provinciale Staten, 
agendapunt Beheer 
OVP

Gedeputeerde zegt toe dat het aantal grote grazers 
wordt geteld in de Oostvaardersplassen voordat er tot 
actie wordt overgegaan en dat er tweejaarlijks wordt 
geteld (ipv een telling en berekening).

Hofstra, H.J. RE 12-11-2018: PS zijn geïnformeerd met een Statenmededeling #2332387. 12-11-2018: Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te gaan.

Deze toezegging wordt nog niet afgevoerd 
omdat niet duidelijk is of in het voorjaar ook 
geteld wordt.

Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D115 26-9-2018 Provinciale Staten, 
agendapunt OVP De 
Boerenveearts

Rapport van de Boerenveearts wordt meegenomen 
voor de invulling van de Lange Termijn monitoring.

Hofstra, H.J. Re Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D118 31-10-2018 Statencommissie, 
Agendapunt 
Energieagenda

Gedeputeerde zegt toe helder op papier te zetten wat 
het verschil is tussen de hernieuwbare energie-
indicator en de BBV-indicator Energie-neutraliteit.

Fackeldey, J.A. Re 21-11-2018: Een mededeling hierover volgt binnenkort. Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D119 31-10-2018 Statencommissie, 
Agendapunt 
Energieagenda

Gedeputeerde zegt toe helder op papier te zetten hoe 
de bandbreedte energiebesparing (min 4,7 en max 
18,5 PJ) is ontstaan en op welk percentage de 
provincie zich richt.

Fackeldey, J.A. Re 21-11-2018: Een mededeling hierover volgt binnenkort. Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D120 31-10-2018 Integrale commissie, 
Agendapunt Begroting

Gedeputeerde zegt toe dat als er zicht is op de 
modaliteiten bij het RES-bod inzake het 
Klimaatakkoord, GS met PS in gesprek gaat in de 
commissie Duurzaamheid.

Fackeldey, J.A. Re Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D121 14-11-2018 Provinciale Staten, 
Agendapunt Begroting

Gedeputeerde zegt toe dat onderzocht wordt wat de 
mogelijkheden zijn om de provinciale organisatie 
energieneutraal te maken.

Fackeldey, J.A. Re Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D122 21-11-2018 Statencommissie, 
Agendapunt lijst van 
toezeggingen

Gedeputeerde zegt toe de uitkomst van de gesprekken 
met de OFGV aan de Staten mede te delen, zodra de 
gesprekken over de totale inzet OFGV afgerond zijn.

Fackeldey, J.A. Re Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D123 21-11-2018 Statencommissie, 
Agendapunt OVP

Gedeputeerde zegt toe de commissieleden op korte 
termijn (mbt Oostvaardersveld) én uiterlijk in februari 
(mbt het kerngebied) te informeren inzake de 
verplaatsing van de Konickpaarden over aantallen, de 
gebieden waarnaar uitgeplaatst wordt, welke vorm 
van beheer daar gevoerd wordt en door wie dit wordt 
uitgevoerd.

Hofstra, H.J. Re Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D124 21-11-2018 Statencommissie, 
Agendapunt OVP

Gedeputeerde Hofstra zegt toe dat hij zijn mededeling 
over OVP op schrift aan de commissieleden doet 
toekomen.

Hofstra, H.J. Re Jannien Elling / Marianne 
Hoogezand

D125 21-11-2018 Statencommissie, 
Agendapunt Nieuwe 
Natuur

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat er een 
schriftelijk feitenrelaas over Oostkant Dronten 
verstrekt wordt, inclusief beschikbaarheid van de 
Tarpanweg.

Appelman, J.N. Ge Irma Brus

D126 21-11-2018 Statencommissie, 
Agendapunt Nieuwe 
Natuur

Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat onderzocht 
gaat worden of participatie van de groep jonge 
ondernemers en omwonenden van de Oostkant 
Dronten binnen het bestaande project mogelijk is.

Appelman, J.N. Ge Irma Brus

D127 19-12-2018 Provinciale Staten, 
Agendapunt NN

Gedeputeerde Appelman zegt toe met het college van 
Dronten in gesprek te gaan over de volgende stap van 
afronding van het project NN mbt de volgende fase 
Oostrand Dronten.

Appelman, J.N. Ge Irma Brus
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