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EMS EMS3 26-2-2020 9a. Ontwerp-Cultuurnota Gedeputeerde zegt toe dat de 
Staten op korte termijn kennis 
kunnen maken met de 
kwartiermaker “museale 
voorziening Almere”, dat zij 
dan ook het 
evenementenplan/activiteitenpl
an (als onderlegger voor de 
aanvraag van het kunstmuseum 
in de BasisInfraStructuur) 
presenteert en duidelijk 
gemaakt wanneer zij resultaten 
verwacht waarover besloten kan 
worden (aanvullend op 
toezegging I30).

50PLUS Rijsberman, M.A. S&B 20-04-2020: In bestuurlijk overleg Programmalijn 4 /Almere 2.0 is door wethouder en 
gedeputeerde ingestemd met het voorstel om de nieuwe kwartiermaker van het 
museum via een videoboodschap voor te stellen aan de staten. We hopen in 
mei/begin juni dit te kunnen inplannen aangezien fysieke kennismaking niet mogelijk 
is momenteel.
Kan vervallen, is onderdeel van I117  
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via een 
mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap voorgesteld.

20-04-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.02-06-2020: 
Voorgesteld wordt om tot 
afvoeren van deze lijst over te 
gaan.

10-06-2020
Kennismaken met 
kwartiermaker museale 
voorziening Almere: in nog 
niet volledig behandeld.

EMS EMS5 4-3-2020 9. MRA Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe dat hij, na de Regiegroep 
van 3 april wanneer hij het 
beeld helder heeft, hij het 
goede gesprek met de Staten 
wil voeren wat wij nu uit de 
MRA willen halen en wat hoe we 
ons willen profileren. 

FvD Fackeldey, J.A. S&B

EMS EMS6 4-3-2020 12. Rondvraag

Gedeputeerde Fackeldey komt 
voor het zomerreces met een 
integrale stand van zaken hoe 
ver we op weg zijn met de 
doelstelling Energieneutraal in 
2030 (d.m.v. een mededeling).

50PLUS Fackeldey, J.A. S&B 20-04-2020: Is in voorbereiding.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

EMS EMS8 15-4-2020 9. MRA

De gedeputeerde doet alles wat 
in zijn macht ligt om te zorgen 
dat de informatievoorziening 
richting de Staten zo optimaal 
en actief mogelijk is zodat alle 
informatie beschikbaar is 
voordat een definitief besluit 
genomen kan worden over de 
MRA-Begroting 2021

Forum voor Democratie Fackeldey, J.A. BDO 08-06-2020: De stand van zaken is dat we vanuit Flevoland bij het MRA Bureau erop 
hebben aangedrongen het mogelijk te maken dat de raden en staten op zo kort 
mogelijke termijn digitaal betrokken kunnen worden bij de uitwerking van de MRA 
agenda en de begroting 2021. Woensdag 10 juni is er een beeldvormende ronde voor 
de verstedelijkingsstrategie MRA. 

EMS EMS10 22-4-2020 9d Voorstel autoriseren 
investeringskrediet aanleg 
laadinfrastructuur 
busstation Lelystad 

Gedeputeerde zegt toe bij de 
uitwerking van de concessie met 
Keolis in gesprek te gaan (hij 
kan ze niet dwingen) om zoveel 
mogelijk groene stroom (zonder 
biomassacentrale) te gebruiken.

FvD Reus, J. de S&B 02-06-2020: De inkoop van energie door Keolis is nog niet opgestart en een gesprek 
over de herkomst van groen in te kopen energie heeft daarom nog niet 
plaatsgevonden. Momenteel ligt de focus vooral op de hardware (bussen, 
laadinfrastructuur) en het vervoerplan voor de Gelderse en Overijsselse 
concessiedelen die eind 2020 van start gaan. 

EMS EMS11 22-4-2020 9f Verantwoording 
fractievergoedingen 2019

De commissaris zegt toe in een 
commissie de 
(rechtmatigheids)controle op de 
fractievergoedingen, 
bijvoorbeeld m.b.v. een aparte 
opdracht aan de accountant, te 
agenderen.  

FVD, PvdA Verbeek, L. Griffie

EMS EMS12 22-4-2020 10 Motie Vreemd -Tong 
van Lucifer

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
bezig te zijn om met de 
nabestaanden van de 
kunstenaar in gesprek te gaan 
over een mogelijke 
naamsverandering van het 
kunstwerk.

SGP,CU, GroenLinks Rijsberman, M.A. S&B 02-06-2020: moet worden afgevoerd, omdat het een constatering is, geen 
toezegging. 

02-06-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

10-06-2020 
Tong Lucifer: nog geen 
terugkoppeling ontvangen.
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EMS EMS12 6-5-2020 5. Zienswijze ontwerp 
programmabegroting 2021-
2024 RHC Het Flevolands 
Archief

Gedeputeerde Appelman houdt 
de Staten op de hoogte van 
significante ontwikkelingen 
t.a.v. de terugtrekking van de 
Rijksoverheid uit alle Regionale 
Historische Centra en de daarbij 
behorende consequenties.

SGP Appelman, J.N.J. SenM

EMS EMS13 27-5-2020 4. vragenhalfuurtje 
"Nertsenfokkerijen & 
Corona  +  Slachterijen & 
Corona" (PvdD)

Gedeputeerde zegt toe zo snel 
mogelijk de vragen van beide 
onderwerpen op de aspecten 
veiligheid, volksgezondheid en 
diverse toezichthoudende 
instanties schriftelijke te 
beantwoorden. Provincie is geen 
bevoegd gezag en is afhankelijk 
van het aanleveren van 
informatie van derden.

PvdD Appelman, J.N.J. S&B

EMS EMS14 27-5-2020 8d. Aanbesteding OV-
concessie IJssel-Vecht 

Gedeputeerde de Reus zegt toe 
dat hij zo snel mogelijk de 
Staten zal informeren zodra hij 
de uitgevraagde informatie aan 
Keolis heeft beoordeeld om zo 
te kunnen bepalen wat de 
onrechtmatigheden zijn bij de 
inschrijving van Keolis op de 
aanbesteding IJsselVecht en de 
situatie in kaart te brengen.

Reus, J. de S&B

EMS EMS15 27-5-2020 9. Motie Vreemd
(Motie 1 Lelystad Airport - 
ingetrokkken) 

Gedeputeerde de Reus zegt toe 
om de onderbouwing van de 
schade van 1 jaar uitstel 
Lelystad Airport onder 
geheimhouding naar de Staten 
zal brengen.

FvD Reus, J. de GE

EMS EMS16 27-5-2020 9. Motie Vreemd
(Motie 1 Lelystad Airport - 
ingetrokkken) 

Gedeputeerde de Reus zegt toe 
dat hij komende maand de 
geactualiseerde 
werkgelegenheidsrapportage 
(rapportage 2014 is reeds bij de 
Staten in bezit) naar de Staten 
zal sturen.

FvD Reus, J. de GE/S&B

EMS EMS17 10-6-2020 2. Krachtige Samenleving

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe uit te vragen bij gemeenten 
& bureau gelijke behandeling of 
regionale samenwerking op 
andere thema's binnen 
programmalijn 4 van het 
programma Krachtige 
Samenleving van toegevoegde 
waarde kan zijn en koppelt 
hierover voor het zomerreces 
terug naar PS

Fackeldey, J.A.

EMS EMS18 10-6-2020 3. Technische 
Vragenronde Economie, 
Human Capital en Corona-
impact

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe een overzicht van het 
fondsenlandschap te 
verstrekken.

50PLUS Appelman, J.N.J.

EMS EMS19 10-6-2020 3. Technische 
Vragenronde Economie, 
Human Capital en Corona-
impact

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe de achtergronden bij het 
CEO-model te verstrekken en de 
relatie tussen de impactanalyse 
en de monitor.

PVV & VVD Appelman, J.N.J.
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EMS EMS20 10-6-2020 3. Technische 
Vragenronde Economie, 
Human Capital en Corona-
impact

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe een actualisatie van de 
gegevens gereed te hebben bij 
de volgende bespreking van dit 
onderwerp.

Appelman, J.N.J.

EMS EMS21 24-6-2020 3. mededelingen

Gedeputeerde de Reus zal zich 
maximaal inzetten om het 
voorgenomen besluit over 
Keolis, naar verwachting op 7 
juli, onder geheimhouding aan 
te leveren aan de Staten en zal 
zich inspannen om het in 
augustus op de agenda van de 
Staten te krijgen. De Voorzitter 
zal kijken naar de 
uitvoerbaarheid van het inzien 
van de geheime stukken. 

PVV, PvdD, GL, CU,CDA Reus, J. de

EMS EMS22 24-6-2020 3. mededelingen + 
5. vragenhalfuurtje Naar aanleiding van de reactie 

van de PVV, PvdD, 50PLUS (en 
ook de mondelinge vragen van 
50PLUS) over de beperkte 
mogelijkheden om in deze 
periode de geheime stukken in 
te zien zegt de Voorzitter toe 
om dit nader te onderzoeken en 
hier op korte termijn op terug 
te komen. 

50PLUS, PVV, PvdD Verbeek, L.

EMS I15 28-8-2019 10. Erfgoedprogramma Gedeputeerde zegt toe om de 
Toezichthouder Batavialand uit 
te nodigen en aan PS te 
vertellen wat hij constateert bij 
Batavialand

Rijsberman, M.A. S&B 18-11-2019: De rapportage van de toezichthouder is in concept klaar. Als deze 
definitief is en besproken met de portefeuillehouder wordt een moment met PS 
geprikt.
24-02-2020: De rapportage van de toezichthouder is gereed. Naar aanleiding daarvan 
wordt een en ander nader bekeken, en in het voorjaar een datum voor de 
behandeling in de Commissie gezocht.
20-04-2020: Door Corona is een nieuwe situatie ontstaan, de planning wordt hierop 
aangepast, we koersen aan op het derde kwartaal. 
02-06-2020: Geen wijzigingen.

EMS I34 13-11-2019 8a Nota Reserves en 
Voorzieningen

Gedeputeerde De Reus komt in 
2020 met een voorstel over de 
invulling Fonds Artistieke 
Experimenten.

SGP Rijsberman, M.A. 24-02-2020: Gedeputeerde Rijsberman heeft in de beeldvormende ronde van 15-1-‘ 
20 aangegeven dat voor de invulling van het Fonds een apart proces wordt doorlopen 
waarbij ook de Staten worden betrokken. In de oordeelsvormende cie van 5-2-2020 
heeft gedeputeerde aangegeven dat er in de 2e helft van 2020 een voorstel komt.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

EMS I49 4-12-2019 10.  Oprichting Groeifonds 
BV Gedeputeerde wil graag 

tegemoet komen aan de 
behoefte van monitoring van en 
informeren (SGP/PVV) over 
partijen zoals Horizon. De vorm 
moeten we met elkaar gaan 
uitvinden en een werkbezoek 
aan Horizon komende half jaar 
kunnen we daarvoor als basis 
gebruiken. 

PVV, SGP S&B 24-02-2020: Geen wijzigingen.
20-04-2020: Een werkbezoek van de commissie aan Horizon stond op de planning 
maar is vanwege de coronacrisis afgeegd. Later dit jaar wordt een nieuw bezoek 
gepland.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

EMS B75 27-1-2016 PS vergadering 'wensen en 
bedenkingen inzake het 
ontwerp besluit GS voor 
het IFA project "De 
Innovatiefabriek'

De voorzitter van Provinciale 
Staten zegt toe dat hij samen 
met de griffier met een notitie 
komt over de procedure wensen 
en bedenkingen.

Verbeek, L. Griffie Notitie is in ambtelijk concept gereed. Opvoeren op LTP 2e helft 2018.
14-11-2018: Het statenvoorstel 'wensen en bedenkingen' is op 14 nov. in het senioren 
convent besproken en wordt nu in procedure gebracht. Het voorstel  wordt op 9 
januari 2019 (eventueel 6 februari 2019) in de commissie Bestuur geagendeerd.
24-01-2019: Het statenvoorstel is, na het seniorenconvent van 14 nov., voor reactie 
aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De besluitvorming in GS heeft nog niet plaats 
kunnen vinden.
13-06-2019 : Het overleg met GS over RvO en wensen en bedenkingen is in het 
voorjaar aangehouden. Nieuwe situatie is ontstaan vanwege komst nieuwe PS sinds 
20-3-2019.

05.07.2017 handhaven
cie 29.11.2017 Handhaven
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EMS B133 10-5-2017 Provinciale staten, 
perspectiefnota

Besturen met mededelingen
Naar aanleiding van de 
ingediende motie ‘besturen met 
mededelingen’ zegt de heer 
Verbeek toe hierover met 
organisatie, college en staten in 
gesprek te gaan en hiertoe met 
een notitie te komen in de 
commissie bestuur.

Fackeldey, J.A. BDO 06-09-2017: De analyse van de heer Simonse (SGP) is nader bekeken. Hierover volgt 
uiterlijk in oktober nader informatie.

26-10-2017: Ambtelijk heeft er een gesprek plaatsgevonden met de heer Simonse. Er 
volgt een mededeling. 
27-02-2018: Voorstel GS volgt op 9 mei
13-06-2018: mededeling besproken in de commisie Bestuur  

18-04-2018: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van de lijst over 
te gaan.
03-07-18 besluit commisise 
handhaven i.a.v. antwoord aan 
dhr. Simonse: Adhv de analyse 
gemaakt door GS over de gedane 
mededeligen, wil dhr. Simonse 
graag een (schriftelijk) antwoord 
waar dhr. Simonse en het 
College een andere beoordeling 
maken van de mededelingen.

05.07.2017, 29.11.2017 
Handhaven
04.07.2018: handhaven, 
dhr. Simonse vezoekt nader 
antwoord op zijn analyse.

RND & EMS B147 23-5-2018 Integrale commissie, 
perspectiefnota

PS worden in een vroegtijdig 
stadium betrokken bij de 
invulling van de IBP 
programmalijnen en 
programma’s.

Fackeldey, J.A. BDO 05-06-2018: In het IBP is het overkoepelende proces tussen de partners van het IBP 
(Rijk en koepels) beschreven. Momenteel wordt een doorvertaling gemaakt naar een 
werkbaar proces dat binnen de provincie Flevoland gevolgd kan worden. Het in een 
vroege fase betrekken van PS wordt hierin meegenomen. 
12-11-2018: Op 1-11-2018 is een mededeling aan PS verstuurd over de voortgang van 
het IBP  2322783 (LIS Duurzaamheid 16 januari 2019). 
De inhoudelijke sporen van het IBP zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat besluitvorming 
door provinciale staten aan de orde is. 
28-01-2019: Geen wijzigingen.
06-05-2019: Geen wijzigingen.
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Geen wijzigingen.
08-06-2020: Geen wijzigingen. De stand van zaken wordt door de provincie 
onderzocht. 

EMS B159 9-1-2019 7. Flevoprofiel Gedeputeerde praat de 
commissie bij over Batavialand 
(o.a. i.r.t. de BIS) nadat hij de 
Raad van Toezicht Batavialand 
heeft gesproken.

Rijsberman, M. S&B 28-01-2019: Een afspraak hiervoor wordt gepland.
06-05-2019: In overleg met de Griffie wordt een moment gezocht om bij te praten.
19-08-2019: Binnenkort verwachten we de rapportage van de toezichthouder, dan 
wordt bekeken welke stappen verder gezet zullen worden.
18-11-2019: Als de rapportage daar aanleiding voor geeft wordt een gesprek met de 
Raad van Toezicht gepland.
24-02-2020: Geen wijzigingen.
20-04-2020: Kan vervallen, is onderdeel van I17
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via een 
mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap voorgesteld.

20-04-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
02-06-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaann

10-06-2020:
Bijpraten Batavialand: dat is 
nog niet gebeurd. De stand 
van zaken verwijst naar de 
kwartiermaker museale 
functie en dat is een ander 
dossier.

EMS B161 9-1-2019  9. Meerjaren-aanpak 
Bedrijfs-voering (MAB) 

Gedeputeerde zegt toe met een 
evaluatie van het MAB te komen 

Fackeldey, J.A. IV

EMS B162 9-1-2019 & 30 
januari 2019 

(PS)

11. Organisatie en 
formatiebudget  
(Commissie), 9e 
Organisatie en 
formatiebudget  (PS)

De Portefeuillehouder zegt toe: 
- na twee jaar volgt een 
algemene evaluatie van het 
proces van de organisatievisie;
- de jaarlijkse 
voortgangsrapportage op inhuur 
wordt voortgezet;
- de personele omvang van het 
ambtelijk apparaat zal blijvend 
inzichtelijk worden gemaakt 
d.m.v. rapportages; 
- medewerkers worden in 
algemene dienst aangesteld,
- in de managementaansturing is 
aandacht voor flexibiliteit.

Reus, J. de BDO
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EMS 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.
08-06-2020: In de vorige bestuursperiode heeft de intervisiegroep P&C als klankbord 
voor diverse portefeuillehouders opgetreden. Daarbij zijn diverse thema’s 
geagendeerd geweest. Op basis van een paraplunotitie Doorontwikkeling planning en 
control is een drietal sporen uitgewerkt. Onder andere een vernieuwde 
Perspectiefnota, een vervroegde Zomernota, Beter Ramen, de kadernota 
Risicomanagement en digitalisering van de documenten zijn met deze groep 
besproken. Daarnaast heeft zich een Begeleidingsgroep P&C vanuit Provinciale Staten 
zich in 2018 intensief bezig gehouden met de indicatoren die voor de staten van 
belang zijn om te kunnen sturen en monitoren. 

08-06-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van de lijst over 
te gaan.

EMS E59 31-8-2016 Economisch Programma De EVO-doelen in het 
programma worden over de hele 
breedte geconcretiseerd bij de 
ontwikkeling van het monitoring 
en evaluatie instrument.

Appelman, J.N. S&B 07-11-2016 t/m 28-08-2017: Geen wijzigingen.
06-11-2017: 22 november 2017 wordt in de Commissie Economie een beeldvormende 
ronde gehouden over de monitoring en evaluatie van het Economisch Programma.
12-02-2017: geen wijzigingen.
05-06-2018: geen wijzigingen.

12-11-2018: Geen wijzigingen.
28-01-2019: Geen wijzigingen. Onderwerp komt niet oordeelsvormend in de 
commissie. Is alleen beeldvormend ter info in de commissie geweest. Er volgt geen 
besluit door PS, dus ook geen oordeelsvorming.
19-08-2019: geen wijzigingen.
18-11-2019: Geen wijzigingen.
24-02-2020: De doelen van het economisch programma worden in de actualisatie van 
het Economisch Programma (die in 2020 zal plaatsvinden) verder geconcretiseerd.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Geen wijzigingen.

06-11-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
12-11-2018: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
28-01-2019: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

22-11-2017: Handhaven 
totdat onderwerp ook 
oordeelsvormend in 
commissie is behandeld.
21-11-2018:
Handhaven totdat 
monitoring en evaluatie 
oordeelsvormend in 
commissie is besproken.
13-02-2019: Handhaven en 
doorgeleiden naar nieuwe 
Staten/commissie

EMS E95 23-5-2018 Integrale commissie 
Perspectiefnota

Gedeputeerde Appelman zal de 
commissie Economie betrekken 
bij de uitwerking van het 
programma Eurodissey.

Appelman, J.N. GE/S&B 18-11-2019: Momenteel is een verkenning betreffende de uitvoering van Eurodyssey 
gaande. Een terugkoppeling zal volgen in het eerste kwartaal van 2020. 
24-02-2020: In de commissievergadering van 18 maar 2020 wordt u hierover 
mondeling geïnformeerd.
20-04-2020: Het afgelopen jaar is een uitgebreide verkenning gedaan naar de 
mogelijkheden om de gewenste doelen via het AER-programma 'Eurodyssey' te 
behalen. Uitkomst hiervan is dat de kosten en baten niet met elkaar in balans zijn en 
dat het de voorkeur heeft om de gewenste doelen via een alternatieve methode te 
bewerkstelligen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met partners over de 
eventuele alternatieve invulling.   
02-06-2020: Geen wijzigingen.
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EMS E98 6-7-2018 Tarievenhuis openbaar 
vervoer

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
dat de commissie na de zomer 
de evaluatie van het 
tarievenhuis 2017 ontvangt.

Reus, J. de S&B 12-11-2018: Het evaluatie onderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege problemen bij het 
beschikbaar stellen van gegevens  van verkochte producten en productgebruik door reizigers. 
Verwacht wordt dat het onderzoek in de loop van deze maand geheel zal zijn afgerond.  28-01-
2019: Het onderzoek is afgerond en wordt besproken met de portefeuillehouders.  06-05-2019: 
Bespreking met de portefeuillehouders van de tussentijdse evaluatie van het tarievenhuis 
(“Monitor OV Oost Oost 1e jaarTHO”) heeft nog niet plaatsgevonden. Daags na publicatie 
bleken de basisgegevens die door de vervoerder waren aangeleverd, incompleet te zijn. 
Inmiddels is de monitor uitgebracht. De inhoud ervan vraagt om een nadere analyse. Naar 
verwachting zal hierover nog voor het zomerreces een Statenmededeling verschijnen. 19-08-
2019: De statenmededeling volgt in de loop van september. 18-11-2019: Over de evaluatie van 
het tarievenhuis verschijnt in november een Statenmededeling over de voortgang. 24-02-2020: 
Voor de zomer van 2020 ontvangen de Staten een mededeling over de evaluatie van het 
Tarievenhuis Oost. Met de griffie wordt afgestemd in welke commissie EMS deze mededeling 
kan worden toegelicht. 20-04-2020: De evaluatie zal in juni nog besproken worden in een 
bestuurlijk overleg met de provincies Gelderland en Overijssel. Daarom zal de evaluatie van 
het Tarievenhuis Oost Nederland zal niet voor maar direct na de zomer 2020 aan Provinciale 
Staten worden toegestuurd. Gedeputeerde Staten stellen voor om deze beeldvormend te 
bespreken in de commissie EMS in augustus/september.  02-06-2020: De evaluatie van het 
Tarievenhuis Oost Nederland ligt op 19 mei voor in Gedeputeerde Staten. Na de GS-
behandeling zal een mededeling naar Provinciale Staten worden gestuurd. Met de griffie wordt 
overlegd of en hoe deze mededeling in een beeldvormende sessie in de commissie EMS van 19 
augustus 2020 kan worden besproken.

28-01-2019: Aanhouden.  

EMS E107 19-12-2018 PS vergadering. 
Doorontwikkeling 
Flevokust haven

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe de Staten te informeren 
zodra de uitkomsten van de 
kwartiermaker bekend zijn, 
naar verwachting na de zomer.

Appelman, J.N. GE 21-11-2019: De opdracht voor de kwartiermaker is door de provincie en gemeente 
Lelystad gezamenlijk verstrekt. De kwartiermaker heeft zijn werkzaamheden nog 
niet afgerond. Naar verwachting wordt dit begin 2020.
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