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Aanleiding gegeven door: Portefeuillehouder Naam afdeling Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

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. Bestuur

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.
21-09-2020: Stand van zaken is verlaat omdat klimaatmonitor laat met de nieuwste 
cijfers los kwam, verwachting 3e kwartaal 2020
02-11-2020: Is verschoven naar 4e kwartaal 2020.
08-02-2021: Is verschoven naar 1e kwartaal 2021.
21-06-2021: : Toezegging afgedaan met verzenden van mededeling 
Energieneutraliteit in Flevoland (#2629403) aan PS. Met het huidige provinciale en 
landelijke energiebeleid is het haalbaar om in 2023 energieneutraal, exclusief 
mobiliteit, te zijn, maar niet haalbaar om in 2030 volledig energieneutraal te zijn.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

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. Bestuur 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. 
21-09-2020: Voorlopig niet van toepassing. Keolis rijdt de komende 2 jaar niet in 
Lelystad. Wordt in de nieuwe concessie meegenomen.
02-11-2020: Begin 2022 is er een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer in 
Lelystad en omgeving bekend en op dat moment kan uitvoering worden gegeven aan 
deze toezegging.
08-02-2021: Momenteel wordt het programma van eisen voor her-aanbesteding 
concessie IJssel-Vecht opgesteld. In dat kader wordt bekeken of het mogelijk is om 
eisen te stellen aan de herkomst en opwekking van de gebruikte elektriciteit voor 
de bussen.
21-06-2021: In het programma van eisen voor de heraanbesteding is de eis 
opgenomen dat de in te zetten zero-emissievoertuigen moeten gaan rijden op 
hernieuwbare energie of brandstof. Er moet nog een standpunt worden ingenomen 
over de door PS Flevoland geformuleerde wens voor het uitsluiten van biomassa. Dit 
zal binnen enkele weken gebeuren.

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, 50PLUS Verbeek, L. Griffie 27-10-2020: De (nieuwe) accountant EY zal hierover advies worden gevraagd. Dit 
advies wordt betrokken bij een voorstel dat vóór de vaststelling van de 
jaarverantwoordingen 2020 (PS april 2021) voor agendering wordt voorgedragen aan 
de procedurecommissie.
15-2-2021: EY is om advies gevraagd en heeft aangegeven dat een herinvoering van 
rechtmatigheidscontrole (ook in een aparte opdracht) geen oplossing biedt voor de 
door fracties gewenste aanvullende controle.  Fracties hebben zich hierna beraad of 
aanvullende controle gewenst is.  

15-02-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
17-05-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

3-3-2021: nog (even) 
handhaven
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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. 
02-11-2020: Er wordt gewerkt aan een informatiedocument waar de naamgeving van 
het kunstwerk (inclusief de wensen van de erven omtrent naamgeving) onderdeel 
vanuit maakt.
08-02-2021: Geen wijzigingen.
07-06-2021: Naamswijziging is opgenomen in PS Voorstel waarover op door PS 
besluit is genomen (#2747034).
21-06-2021: Ten behoeve van het reeds genomen besluit heeft overleg met 
nabestaanden plaatsgevonden. Opnieuw wordt voorgesteld om over te gaan tot 
afvoeren van de lijst.

02-06-2020: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
07-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

10-06-2020 Handhaven
Tong Lucifer: nog geen 
terugkoppeling ontvangen.

EMS EMS12A 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. CzFz

EMS EMS 26 26-8-2020 4. Realisatie N307 
Roggebot-Kampen

Gedeputeerde zegt toe dat er 
medio 2023 aan de Staten een 
Statenvoorstel wordt 
voorgelegd over de definitieve 
discontovoet, de afkoopsom 
voor het toekomstig onderhoud 
van de brug en de 
consequenties daarvan 
(D66/PVV/SGP).

D66,PVV,SGP Reus, J. de Infra 3-11-2020: Toezegging moet gewijzigd worden in: Gedeputeerde informeert PS 
medio 2023 over de definitieve discontovoet, de afkoopsom voor het toekomstig 
onderhoud van de brug en de consequenties daarvan.

EMS EMS29 9-9-2020 10b. Corona 
overbruggingsfaciliteit 
MKB Flevoland

Gedeputeerde zegt toe om de 
informatie te geven over de 
doelmatigheid van deze 
regeling en hier geregeld het 
gesprek over te voeren. Naar de 
geschikte vorm wordt nog 
gezocht (mededeling impact 
analyse /Coronamonitoring/ 
andere vorm).

VVD Appelman, J.N.J. S&B 02-11-2020: Nog geen mededelingen omdat de regeling nog niet loopt.
08-02-2021: Naar verwachting gaat de regeling vanaf halverwege februari lopen, 
middels de beschikking is de informatiebehoefte van de provincie met Horizon als 
beheerder van het fonds afgestemd. PS zal in ieder geval via de Coronamonitor 
geïnformeerd worden over de doelmatigheid.  

EMS EMS30 9-9-2020 10c. Realisatie N307 
Roggebot-Kampen 

Gedeputeerde zegt toe om te 
communiceren naar zowel de 
weggebruikers als de 
vaarweggebruikers en ook aan 
de Staten over de 
bedieningstijden van de brug op 
het moment dat deze worden 

SGP Reus, J. de Infra 3-11-2020: PS ontvangen in 2022 informatie over de bedieningstijden van de brug.

EMS EMS34 28-10-2020 7.	Vaststellen 
Programmabegroting 2021

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe om de indicatoren 
Amsterdam Lelystad 
Airport/OMALA meer SMART te 
maken  

Forum voor Democratie Appelman, J.N.J. GE 4-11-2020: Bij de volgende programmabegroting zal er naar een meer SMART-
formulering worden gezocht voor de indicator voor Lelystad Airport/OMALA, zodat 
deze beter afrekenbaar is. 10-02-2021: In de volgende programmabegroting wordt 
naar een meer SMART-formulering gezocht.

EMS EMS35 28-10-2020 8. Najaarsnota 2020 Gedeputeerde de Reus neemt 
contact op met de 
Gedeputeerde van Overijssel 
om samen een nader onderzoek 
naar de N50 te doen en komt 
hier in het eerste kwartaal van 
2021 op terug.

SGP Reus, J. de S&B 08-02-2021: Er is contact geweest tussen gedeputeerde De Reus en Boerman van 
Overijssel. Daarin is afgesproken een kostprijsberekening te laten uitvoeren voor 
het traject van de N50 tussen Hattemerbroek en Kampen Zuid. De kosten van deze 
berekening worden gedeeld door beide provincies.
De berekening zal naar verwachting eind maart 2021 gereed zijn en de resultaten 
zullen aan de Staten worden medegedeeld.
21-06-2021: De resultaten van de kostprijsberekening zijn vertraagd binnen 
gekomen. Er is op 5 juli een BO gepland. Daarna kunnen de resultaten aan de Staten 
worden toe gestuurd.

EMS EMS36 28-10-2020 8. Najaarsnota 2020 Gedeputeerde Appelman zal de 
Staten voor het einde van het 
jaar informeren over de acties 
die genomen worden om meer 
MBO stageplaatsen te realiseren 

DENK, Forum voor Democratie, 
VVD, D66

Appelman, J.N.J. S&B 08-02-2021: zie Mededeling “Stand van zaken stageplaatsen en leerbanen in de 
provincie Flevoland”, 10 november. # 2701237. 

08-02-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.
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EMS EMS38 27-1-2021 6. Vragenhalfuurtje Gedeputeerde Appelman zegt 
toe te komen met een 
mededeling aan PS met een 
overzicht van alle corona 
maatregelen (m.b.t. 
ondernemersondersteuning, 
arbeidsmarkt en scholing) 
breder dan de provinciale 
maatregelen.

VVD Appelman, J.N.J. S&B 21-06-2021: Er is een PS-mededeling opgesteld met een overzicht van de 
crisismaatregelen onderwijs-arbeidsmarkt (#2796339 en #2796340) die na akkoord 
door GS op 7-6-2021 naar PS gestuurd wordt.

EMS EMS39 27-1-2021 6. Vragenhalfuurtje Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat op moment dat de 
uitvoering van de 
Coronaoverbruggingsregeling 
bij Horizon  leidt tot uitputting 
hij PS daarover zal informeren 
middels een nieuw 
statenvoorstel. 

VVD Appelman, J.N.J. S&B 21-06-2021: Hier is voorlopig nog geen sprake van.

EMS EMS40 27-1-2021 11. Motie Vreemd Gedeputeerde De Reus zegt toe 
dat in een eventuele nieuwe 
Lelystad Airport krant duidelijk 
wordt vermeld dat het een 
uitgave is van de provincie 
Flevoland, de gemeente 
Lelystad en Airport Lelystad. En 
dat de uitspraak van de 
Reclame Code Commissie wordt 
meegewogen in die evt. nieuwe 
krant.

PvdD Reus, J. de GE 10-02-2021: Bij een eventuele nieuwe uitgave van de Lelystad Airportkrant zal de 
uitspraak van de Reclame Code Commissie worden meegewogen.

EMS EMS41 3-2-2021 7. Begrotingswijziging 
integraal 
dekkingsvoorstel MKB-
deal

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat hij 1 maal per kwartaal 
de Staten informeert over  het 
proces, voortgang en de 
resultaten van de MKB-deal 
(gedurende het traject van 19 
maanden) (PVV).

PVV Appelman, J.N.J. S&B 21-06-2021: De MKB-deal gaat in juni 2021 van start. Begin juni 2021 zal PS 
geinformeerd worden over deze start (nulmeting). In september 2021 zal PS de 
eerste kwartaalrapportage ontvangen.

EMS EMS 42 10-2-2021 9.Toekomstbestendige 
gezondheidszorg: 
bijdrage provincie aan 
Zorgtafel 2.0 

Gedeputeerde zal aandacht 
vragen voor de rol van de 
provincie en de financiële 
bijdragen aan de Zorgtafel bij 
het ministerie VWS in het kader 
van de nieuwe contourennota 
Zorgstelsel

JA21 Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: Na de val van het kabinet is de Contourennota gezondheidszorg vanuit 
het Rijk ‘on hold’ gezet. De verwachting is dat de draad weer wordt opgepakt na 
het opstellen van het regeerakkoord. Desondanks is de rol van de provincie en de 
financiële bijdrage aan de Zorgtafel regelmatig onderwerp van gesprek geweest de 
afgelopen periode:
1. In de reguliere voortgangsoverleggen met VWS over de Zorgtafel 
2. In het gesprek tussen het IPO en VWS (april 2021)

Ad 2: Als vervolg op de reactie vanuit het IPO op de ‘Consultatie Zorg voor de 
Toekomst’ eind januari heeft het IPO (vertegenwoordigd door bestuurders Flevoland 
en Overijssel) het belang van de provincies bij VWS onder de aandacht gebracht:
-	Kwaliteit openbaar bestuur; beschikbaarheid en bereikbaarheid van regionale 
zorgvoorzieningen is van invloed op welzijn inwoners en de leefbaarheid & 
vestigingsklimaat
-	Samenhang taken provincies en zorginfrastructuur; provincies hebben een 
belangrijke rol bij ontwikkelingen in de regio, waarbij sociaal, ruimtelijk en 
economisch hand in hand gaan. Binnen die rol is het belangrijk geïnformeerd te zijn 
over wat er speelt rondom het zorglandschap, maar ook om mee te denken en 
belangen in te brengen. Sectoren zoals wonen, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, 
onderwijs en leefbaarheid hebben raakvlakken met de zorgsector, waardoor deze 
beleidsvelden interfereren op elkaar
Er is een vervolgoverleg ingepland en provincies worden betrokken in het verdere 
traject ‘Zorg voor de Toekomst’.

EMS EMS 43 10-2-2021 9.Toekomstbestendige 
gezondheidszorg: 
bijdrage provincie aan 
Zorgtafel 2.0 

Gedeputeerde komt met een 
bredere bijeenkomst (3de 

kwartaal) over de 
Zorgtafel/perspectief waarin 
ook de aandachtpunten uit de 
najaarsnota (blz. 35) worden 
meegenomen.

PvdA, 50PLUS, PVV Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: Bijeenkomst, beeldvorming commissie EMS, over de Zorgtafel wordt 
ingepland in september.
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EMS EMS 44 24-3-2021 3. Concept PvE OV-
concessie Ijssel-Vecht

Gedeputeerde zal, voor de 
oordeelsvormende behandeling, 
de overgebleven technische 
vragen schriftelijk 
beantwoorden, inclusief een 
wijzigingenblad.

JA21, PvdD Reus, J. de S&B 21-06-2021: De door Provinciale Staten ingediende amendementen op het ontwerp-
Programma van Eisen (PvE) voor de OV Concessie IJssel-Vecht worden verwerkt in 
een Reactienota. In deze nota staan ook de wensen en bedenkingen van de 
reizigersadviesorganisaties, de gemeenten, belangenorganisaties en de Provinciale 
Staten van de provincies Overijssel en Gelderland. Op elke reactie komt een 
antwoord. Ook wordt duidelijk of een reactie leidt tot een aanpassing van het 
Programma van Eisen. De vaststelling van de Reactienota in Gedeputeerde Staten is 
voorzien begin juli 2021.

EMS EMS 45 31-3-2021
(PS)

4. Geheimhouding 
Batavialand

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe bij de komende 
besluitvorming over Batavialand 
in het najaar terug te komen op 
het moment van beëindigen van 
de geheimhouding.

Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Op 28 april heeft PS de geheimhouding ingetrokken. Op 19 mei en 2 juni 
zijn de openbare sessies geweest en op 9 juni de besluitvorming.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS 46 14-4-2021 5. Restauratie en 
plaatsing kunstwerk De 
Tong (van Lucifer)

Gedeputeerde zegt toe dat, 
voor de Statenvergadering van 
28 april, er nadere informatie 
over de gunning wordt gegeven. 

GroenLinks, 50PLUS, PVV, SGP Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Informatie is via spoedmededeling aan PS (#2783306) verstrekt op 23-04-
2021. Beantwoording vragen ten behoeve van besluitvorming inzake restauratie 
kunstwerk.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS 47 14-4-2021 5. Restauratie en 
plaatsing kunstwerk De 
Tong (van Lucifer)

Gedeputeerde zegt toe dat hij 
nagaat of er gegevens over de 
verzekering van het object aan 
te leveren zijn.

ChristenUnie Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Informatie is via spoedmededeling aan PS (#2783306) verstrekt op 23-04-
2021. Beantwoording vragen ten behoeve van besluitvorming inzake restauratie 
kunstwerk.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS 48 28-4-2021 10c. Restauratie en 
plaatsing kunstwerk De 
Tong (van Lucifer) 

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe binnen een week nadere 
informatie aan PS te geven over 
de kosten van de verzekering 
en de dekking.

JA21 Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Informatie is via Mededeling aan PS (#2786915) op 19-05-2021 verstrekt. 
In deze mededeling wordt antwoord gegeven op vragen over de verzekering van het 
kunstwerk De Tong.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS 49 19-5-2021 3. Inzet middelen 
Restauratie 
Rijksmonumenten t.b.v. 
de Poldertoren

Gedeputeerde zegt toe de 
informatie over de 
begroting/verdeling van de 
kostenposten beschikbaar 
stellen aan de Staten (zoveel 
mogelijk openbaar).

PVV Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: De gevraagde informatie volgt z.s.m. door middel van een mededeling 
aan de Staten.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS 50 19-5-2021 5. Doorontwikkeling 
Batavialand met 
toewijzing Nationaal 
Scheepsarcheologisch 
Depot

Gedeputeerde zegt toe de 
uitvraag/oproep voor de 
kwartiermaker openbaar 
bekend te maken / publiceren 
op de website met het doel een 
breder veld aan te spreken.

PvdD Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: PS is middels mededeling  #2808777 geïnformeerd. 21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS 51 19-5-2021 5. Doorontwikkeling 
Batavialand met 
toewijzing Nationaal 
Scheepsarcheologisch 
Depot

Gedeputeerde zegt toe een 
behoefteonderzoek 
(publiek/bezoekers/inwoners 
van Flevoland) bij de 
doorontwikkeling Batavialand 
mee te nemen in de opdracht 
van de kwartiermaker (VVD)

VVD Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Wordt meegenomen in de op te stellen opdracht voor de 
kwartiermaker, die na besluitvorming op 9 juni bekend wordt.

EMS EMS 52 19-5-2021 5. Doorontwikkeling 
Batavialand met 
toewijzing Nationaal 
Scheepsarcheologisch 
Depot

Gedeputeerde gaat in gesprek 
met Batavialand over de vorm 
van deelname in de 
Stuurgroep/projectgroep 
Batavialand. 

JA21 Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Wordt meegenomen in de op te stellen opdracht voor de 
kwartiermaker, die na besluitvorming op 9 juni bekend wordt.

EMS EMS 53 19-5-2021 6. IPO-Kaderbrief 
(beeldvormend)

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe een poging te doen om, bij 
de IPO-begroting 2022, aan te 
geven wat het voor Flevoland 
betekent als een bepaalde 
beoogde beleidsopgave 
wel/niet wordt uitgevoerd. 
Gelet op de omvang hiervan kan 
het zijn dat het bij de eerste 
poging niet gaat lukken dat 
direct voor alle beleidsopgaves 
te realiseren.

JA21, PVV Fackeldey, J.A.
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RND & EMS RND 62 19-5-2021 3. Perspectiefnota Gedeputeerde zegt toe bij de 
evaluatie van de regeling Zon 
op Dak te betrekken of het 
zinvol is om bij een vervolg het 
stedelijk gebied te betrekken

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: De regeling zal in de 2e helft van 2021 geëvalueerd worden.

RND & EMS RND 63 19-5-2021 3. Perspectiefnota

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe dat indien 150.00 per jaar 
niet voldoende is voor pilots 
voor duurzaam produceren en 
toepassen van waterstof maar 
er wel kansrijke voorstellen zijn 
dat GS dan terugkomt met een 
voorstel aan de Staten voor 
extra budget

PvdD Fackeldey, J.A. S&B 21-06-2021: Voornemens 2021 Waterstofverkenning, 2022 Beleidsontwikkeling, 2023 
Pilot waterstof

EMS EMS 54 26-5-2021 9b. Perspectiefnota 2022-
2025

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe bij de ontwikkeling naar 
een huis van de democratie de 
poortjes en toegankelijkheid en 
de grondwet artikel 1 mee te 
nemen.

D66 Appelman, J.N.J. 29- 6-2021 In overleg met provinciesecretaris en directeur Concernzaken is de 
voortgang / huidige stand van zaken van het project Provinciehuis, Duurzaam en 
Gastvrij besproken. Genoemde zaken worden meegenomen in de inventarisatie en 
ontwerpfase. 

EMS EMS55 2-6-2021 4. Transitieplan Openbaar 
Vervoer - Concessie 
IJsselmond 2022-2023 Gedeputeerde de Reus zegt toe 

in de uitwerking van het 
transitieplan o.a. mee te 
nemen: situatie Runderweg bij 
opheffen lijnen 163/164, 
alternatief bij opheffen lijn 149 
Urk-Nagele, ouderenbond via 
de gemeenten te betrekken en 
doelgroepenvraag (wie aan 
boord van de bussen) aan de OV 
bedrijven te stellen.

GroenLinks, SGP, 50PLUS, JA21 Reus, J. de 21-06-2021: Zie #2810487. Terugkoppeling Transitieplan OV Ijsselmond ivm 
verlenging Beschikbaarheidsvergoeidng OV.

21-06-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

EMS EMS56 2-6-2021 5. Doorontwikkeling 
Batavialand met 
toewijzing Nationaal 
Scheepsarcheologisch 
Depot

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe de opdracht aan de 
kwartiermaker per mededeling 
aan de Staten kenbaar maken.

PVV Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Dit zal gebeuren begin juli.

EMS EMS57 16-6-2021 3. Zomernota
(integrale commissie)

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe het onderwerp “Talent 
kleurt Flevoland” in de tweede 
helft van dit jaar beeldvormend 
te willen agenderen.

JA21 Appelman, J.N.J. S&B

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.
21-09-2020: Behandeling in PS wordt in het vierde kwartaal gepland.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: de behandeling en de presentatie van de toezichthouder in PS worden 
gepland, maar de corona maatregelen maken het lastig. Gezien de 
vertrouwelijkheid kan dit namelijk niet digitaal, er wordt nu in overleg met 
procedurecommissie gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een fysieke 
bijeenkomst met de woordvoerders. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden in april. 
21-06-2021: De toezichthouder is in april bij de commissie EMS geweest om zijn 
bevindingen te presenteren.

21-06-2021: I15 is opgevolgd 
door EMS21. Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.



Lijst van Toezeggingen
#2381355

CIE Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

Aanleiding gegeven door: Portefeuillehouder Naam afdeling Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

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. S&B 24+H13-02-2020: 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.
21-06-2021: Vertraging door Corona, planning is nu Fonds open begin 2022. 
Presentatie en planning besproken op 19 mei 2021 in commissie EMS (#2730983). 

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.
27-10-2020: Het statenvoorstel wordt tegelijkertijd met het Statenvoorstel RvO in 
procedure gebracht.
27-01-2021: Het statenvoorstel is verwerkt in nieuwe RvO.
06-07-2021: In het nieuwe RvO is de procedure mbt wensen en bedenkingen 
uitgebreid en daardoor kunnen PS nu ook sturing uitoefenen voorafgaand aan een 
inspraak- of zienswijzeprocedure. 

05.07.2017 handhaven
cie 29.11.2017 Handhaven

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. Bestuur 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. Bestuur 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. 
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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.
21-09-2020: Behandeling in PS wordt in het vierde kwartaal gepland.
21-06-2021: De gedeputeerde heeft gepraat met de Raad van Toezicht. De 
commissie is daarover bijgepraat.

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.
21-06-2021: In deze toezegging 
lopen de dossiers Batavialand en 
Museum (Almere) door ekaar; 
acties worden geborgd in 
toezegging EMS21 (Batavialand) 
en I17 (Museum). Voorgesteld 
wordt om B159 af te voeren van 
deze lijst.

10-06-2020: Handhaven
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. CZ-IV 25-1-2021: IV bezig met een afrondende rapportage (in de zelfde vorm als de 
voortgangsrapportage 2018) en nu inclusief finaal overzicht van de kosten van MAB 
over de gehele looptijd (2016-2020). Voor dat laatste wordt nog gewacht nog op de 
cijfers (m.n. afsluiting 2020). De rapportage zal in februari in het PO-IV met Jop 
Fackeldey worden besproken; na vaststelling door hem (en eventueel GS) is het 
beschikbaar. 
5-7-2021: de afrondende rapportage MAB is vastgesteld; hiernaar wordt verwezen in 
het jaarverslag/de jaarrekening 2020, zoals vastgesteld in PS. Hiermee wordt deze 
toezegging door de gedeputeerde als gerealiseerd beschouwd.

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 CZ-HRM

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.
21-09-2020: Geen wijzigingen.
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: Indien PS op 17-2 instemmen met de startnotitie voor bestuurlijke 
vernieuwing in het proces voor het opstellen van nieuw economisch beleid, dan zal 
de eerste werksessie met de commissie EMS op 3 maart starten. In dit traject zullen 
mogelijk nieuwe doelen opgesteld worden en bestaande doelen verder 
geconcretiseerd.
21-06-2021: Is doorgeleid naar PS en onderdeel van het vernieuwingstraject 
Economisch Programma.

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
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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.
21-09-2020: Geen wijzigingen.
02-11-2020: Aan het einde van het jaar beslissen of we de financiën van 2020 mee 
kunnen nemen naar 2021 voor andere activiteiten gericht op talentontwikkeling 
(bijv. Talent kleurt Flevoland) , waarbij we ook gelijk het bestaande budget voor 
Eurodyssey voor 2021 kunnen herbestemmen voor talentontwikkeling.
08-02-2021:Tijdens Besluitvorming PS inzake jaarrekening 2020 in mei 2021 zal een 
voorstel worden gedaan betreffende de herbestemming van de middelen t.b.v. 
talentontwikkeling.
21-06-2021: Tijdens Besluitvorming PS inzake de zomernota 2021 in juni 2021 zal 
een voorstel worden gedaan betreffende de herbestemming van de middelen t.b.v. 
talentontwikkeling.

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

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe de Staten te informeren 
zodra de uitkomsten van de 
kwartiermaker voor het 
havenbedrijf 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. 27-10-2020: Het verzoek van 
de gemeente is dat extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van mogelijke 
staatssteun, waardoor het proces vertraging oploopt. 8-02-2021: Het traject voor 
het oprichten van een Havenbedrijf wordt gestuit door de staatsteundiscussie, maar 
meer nog door de financiële positie en het politieke landschap van de gemeente 
waardoor het oorspronkelijke voorstel voor het oprichten van een Havenbedrijf BV 
vrijwel niet haalbaar is voor de gemeente. Medio februari neemt het Directieteam 
van gemeente Lelystad hierover een besluit, waarbij rekening wordt gehouden met 
het eventuele gevolg op andere samenwerkingsdossiers tussen provincie en 
gemeente (bijvoorbeeld Lelystad Next Level) en mogelijke alternatieve 
samenwerkingsopties.
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