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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 10-2-22: Wat we als provincie Flevoland uit de MRA willen halen en hoe we ons 
profileren en gepositioneerd is onderdeel van de nog uit te voeren evaluatie. Bij de 
opzet van de evaluatie worden Provinciale Staten betrokken.

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. 
10-2-22: In de nieuwe samenwerkingsafspraken is opgenomen dat er een 
Meerjarenbegroting wordt opgesteld. Het MRA bureau is daar nu mee bezig. Deze 
Meerjarenbegroting is gekoppeld aan de MRA-agenda en heeft net als de agenda een 
looptijd van 4 jaar. Omdat de MRA-agenda dateert van 2020 wordt voor de looptijd 
van de Meerjarenbegroting ook de periode 2020-2024 gehanteerd. De concept-
meerjarenbegroting wordt zo spoedig mogelijk en voor de verkiezingen van 16 maart 
2022 verzonden naar alle raden en Staten van de deelnemers voor hun wensen en 
opvattingen, zodat de voorbereiding richting de gemeenteraden en Provinciale 
Staten kan worden gestart. De ‘wensen en opvattingen’ van de deelnemende raden 
en Staten worden via het lid van de AV in de Algemene Vergadering van 16 
september 2022 ingebracht. 

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. CZ-FZ 18-10-2021 In november zal een mededeling aan de Staten worden toegezonden over 
de stand van zaken ontwikkelingen. Daarnaast wordt gemeld dat het onderwerp staat 
geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur HFA (Het Flevolands 
Archief) in december 2021; de Staten zullen hierover in januari 2022 nader worden 
geïnformeerd.

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. 
18-10-2021: De landelijke COL regeling is inmiddels per eind juli gestopt. Vanuit 
Flevoland was er een aanvullende Flevolandse COL opgezet voor het geval er 
Flevolandse ondernemers achter het net zouden vissen bij de landelijke COL. Echter, 
het aantal aanvragen gingen minder hard dan in eerste instantie gedacht werd. De 
landelijke COL kon voorzien in de vraagbehoefte. Tijdens de looptijd van de 
landelijke COL nam de vraag steeds verder af. Vanuit Horizon Flevoland wordt 
ingeschat dat de bedrijven die een COL nodig waren en toegekend konden krijgen, 
allemaal zijn bediend.
De Flevolandse COL regeling is daarom niet van start gegaan maar er is ook geen 
nut en noodzaak om een ontheffing voor staatsteun aan te vragen bij de Europese 
Commissie om de Flevolandse COL alsnog door te laten gaan (overigens is de kans 
om ontheffing te verkrijgen erg klein). 
07-02-2022: De Flevolandse COL is inmiddels formeel beëindigd en Horizon heeft het 
bedrag weer teruggestort naar de provincie. Daarmee kan deze motie van de lijst 
worden verwijderd

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 
vastgesteld.

SGP Reus, J. de Infra 3-11-2020: PS ontvangen in 2022 informatie over de bedieningstijden van de brug.
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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. 09-07-2021: In de programmabegroting 
2022 wordt een voorstel gedaan om de indicatoren meer SMART te maken. 14-10-
2021: In de programmabegroting zijn aan de oorspronkelijke algemeen 
geformuleerde indicator ‘Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport 
gerelateerde gebiedsontwikkeling’ twee deelindicatoren toegevoegd om dit 
onderwerp meer SMART te maken:
·	‘Uitgifte Lelystad Airport Businesspark Toelichting: In totaal 100 hectare uit te 
geven terrein .’  
·	‘Aantal met gebiedspartners uitgevoerde innovatie-, duurzaamheids- en 
talentontwikkelingsprojecten. Toelichting: duurzame waterketen, energie-
neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving’

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.
18-10-2021: Raming is afgerond en als mededeling aan PS gestuurd (#2816487). 
Wordt geagendeerd door Overijssel in BO MIRT als aankondiging met als voornemen 
om volgend jaar in BO Mirt afspraken te maken.
07-02-2022: Contact is opgenomen. raming is gemaakt. Bestuurlijk Overleg heeft 
plaatsgevonden. Volgend Regionaal BO is in maart 2022, dan wordt er verder over 
gesproken.

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.
18-10-2021: Geen sprake van uitputting, budget is ongebruikt gebleven. Flevolandse 
COL is ook niet verlengd.
07-02-2022: De Flevolandse COL is inmiddels formeel beëindigd en het geld is door 
Horizon teruggestort naar de provincie. Deze motie van de lijst worden verwijderd.

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.
18-10-2021: De MKB-deal (het MKB Schakelteam) is op 1-9-2021 gestart. Omdat de 
werving van de adviseurs vlak voor de zomervakantie 2021 afgrond werd, is besloten 
om pas na de zomervakantie te starten.  De eerste kwartaalrapportage wordt in 
december 2021 naar PS gestuurd.
07-02-2022: op 21 december 2021 is de eerste kwartaalrapportage naar PS gestuurd 
(Mededeling #2883455, eerste kwartaalrapportage #2883453).
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-
2883455-v4-Mededeling-PS-Eerste-rapportage-Q4-2021-MKB-Schakelteam.PDF
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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 Vervolg 
EMS42

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 18-10-2021: Vanuit de provincie is er een actieve lobby ingezet richting VWS over een 
financiële bijdrage voor de zorgvoorziening Tijdelijk verblijf Lelystad (TVL). Met TVL 
hebben zorgpartners vorm gegeven aan het advies van de toekomstverkenner van 
VWS om een anderehalvelijns voorziening in Lelystad in te richten. Gedeputeerde 
heeft, in samenspraak met de onafhankelijk voorzitter van de Zorgtafel, namens de 
Zorgtafel aandacht gevraagd voor de eerder gedane (mondelinge) toezegging van 
Minister Bruins. Provincie heeft de zorgpartners ondersteund door een notitie op te 
stellen bij de business case en het verzoek aan VWS o.b.v. de business case 
vormgegeven. VWS heeft geen gehoor gegeven aan dit verzoek. Daarop heeft de 
provincie via eigen de lobby kanalen, via de Tweede Kamer én via het daartoe 
ingerichte voortgangsoverleg van de Zorgtafel de politieke druk opgevoerd. Tot op 
heden geeft VWS helaas geen gehoor aan dit verzoek; de mondelinge reactie is dat 
er een verschillende interpretatie wordt gegeven aan de eerder gedane toezegging. 
Op dit moment heeft gedeputeerde contact met de commissaris van de Koning en 
wordt de lobby doorgezet richting de eerstvolgende commissievergadering.
Daarnaast is de provincie door de betrokken zorgorganisaties van TVL verzocht om 
de verdere uitwerking in deze fase te steunen met procesbegeleiding. Aan dat 
verzoek is vanuit de provincie gehoor gegeven. Dit traject is eind oktober 2021 
gestart. 

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.

EMS Vervolg 
EMS42

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 07-02-2022: Het lobby traject rond TvL gaat door. Gedeputeerde heeft, samen met de CvdK, 
contact gezocht met de SG van VWS. Tot op heden is de reactie van VWS teleurstellend. Via de 
Tweede Kamer wordt er, in voorbereiding op behandeling in de commissie Medisch 
Zorglandschap, opnieuw aandacht gevraagd voor dit item.
De betrokken zorgorganisaties in Flevoland proberen op dit moment toch vorm te geven aan 
deze nieuwe voorziening. Op verzoek wordt er vanuit de provincie ondersteund op dit proces.

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. Bestuur 14-02-2022: Ter voorbereiding op de Kaderbrief IPO 2022 wordt een oplegnotitie met 
PS besproken. Daarin wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van het IPO voor 
Flevoland op de relevante onderdelen. Deze notitie is vooralsnog voorzien voor 
agendering op 11 of 18 mei 2022

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.
18-10-2021: Geen wijzigingen.
07-02-2022: We gaan deze evaluatie dit jaar doen we zijn bezig met het onderzoeken 
van de mogelijke ontwikkeling van een stimuleringsregeling voor zon op dak en 
daarbij zullen we deze toezegging meenemen. 

18-10-2021: Toezegging laten 
staan tot nadere uitwerking. 
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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.
18-10-2021: Opdrachtformulering onderzoekspartners QuickScan Waterstof is 
opgestart.
07-02-2022: Een aantal kansrijke Flevolandse H2-projecten voor toepassing en 
productie van waterstof zijn geïdentificeerd. Verdere uitvoering aan samenwerking 
met bedrijven en partners wordt onder het (nieuwe) programma Energie in Balans 
vormgegeven, gericht op de matching met energietransitie subsidies vanuit Den 
Haag en Brussel. Parallel loopt de verkenning om de rol en positie van de Provincie 
binnen het thema Waterstof verder te kunnen duiden, gericht op het nationale 
speelveld van waterstof-initiatieven en de H2-infrastructurele ontwikkelingen op 
middellange termijn.

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. CZ 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 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 18-10-2021: Vanwege het zwangerschapsverlof van de beleidsmedewerker vanaf 
begin december heeft het onze voorkeur om Talent kleurt Flevoland in het tweede 
kwartaal van 2022 beeldvormend te agenderen, indien PS hier geen bezwaar tegen 
hebben.

EMS EMS58 25-8-2021/
22-9-2021

3. Samenwerking Regio 
Zwolle (beeldvorming)
8. Samenwerking Regio 
Zwolle (oordeelsvormend)

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe op een logisch moment onze 
samenwerking met de Regio 
Zwolle te gaan evalueren. 
Wanneer dat is zal zijn wordt 
voor de oordeelvormende sessie 
bedenkt gemaakt.
22/9: voor het einde van deze 
Statenperiode en vervolgens 
eens in de 2 jaar

VVD Fackeldey, J.A. Bestuur 10-2-22: Het is goed om te beseffen dat we onze samenwerking met de regio Zwolle 
nog aan het bouwen zijn. De werving voor een te detacheren medewerker is bijna 
afgerond. Met de andere drie provincies vindt waarschijnlijk in april een overleg 
plaats over de bestuurlijke vertegenwoordiging in de diverse gremia. In q4 2022 
komen we met een voorstel voor een evaluatie. Daarbij opmerkend dat de 
samenwerking met de regio Zwolle dan nog in een beginstadium verkeert. 

EMS EMS60 25-8-2021 7. Verkenning Laan van 
Nieuw Land en Verlengde 
Westerdreef 
(oordeelsvorming)

Gedeputeerde de Reus zegt toe 
in de vervolgfase participatie 
van de omgeving (Hollandse 
Hout/Warande) wordt 
meegenomen bij de aanpak. 

JA21,PvdD Reus, J. de Infra

EMS EMS61 25-8-2021 7. Verkenning Laan van 
Nieuw Land en Verlengde 
Westerdreef 
(oordeelsvorming)

Gedeputeerde de Reus zegt toe 
bij de wethouder Verkeer van 
de gemeente Lelystad aandacht 
te vragen voor de verbetering 
van de Buizerdweg 
(GroenLinks), tijdens de 
planontwikkeling in de komende 
maanden.

GroenLinks Reus, J. de Infra

EMS EMS62 25-8-2021 7. Verkenning Laan van 
Nieuw Land en Verlengde 
Westerdreef 
(oordeelsvorming)

Gedeputeerde de Reus zegt een 
natuurinclusieve inpassing en 
ontwerp van de weg (PvdD) toe.

PvdD Reus, J. de Infra

EMS EMS64 15-9-2021 10a/10b. 
Procedurevoorstel E-
petitie OV 
Dronten/Swifterbant

Gedeputeerde De Reus zegt toe 
dat de Staten actief op de 
hoogte worden gehouden van 
de voortgang van het overleg 
met de gemeente Dronten en 
de uitkomst daarvan.

D66,CDA,GroenLinks, PvdD, 
50PLUS

Reus, J. de S&B 18-10-2021: In kwartaal 4 wordt opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om 
een onderzoek te starten naar een alternatieve mobiliteitsoplossing voor Dronten. 
Gemeente Dronten en lokale belanghebbenden worden bij het onderzoek  
betrokken.
07-02-2022: het onderzoek is gestart. De eerste werksessie met belanghebbenden 
heeft plaatsgevonden. De tweede sessie is medio februari gepland. Eind februari 
wordt een rapportage opgeleverd.

18-10-2021: Aanhouden
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EMS EMS65 22-9-2021 5. Uitbreiding 
aandelenkapitaal 
Groeifonds Flevoland

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat hij middels een 
aandeelhoudersinstructie aan 
de fondsbeheerder de 
scheidingen in het fondsbeheer 
wil gaan organiseren ter 
voorkoming van het 
kannibaliseren en dat hij de 
commissie hierover 
rapporteert

50PLUS Appelman, J.N.J. S&B 07-02-2022: Er wordt aan de aandeelhoudersinstructie gewerkt. Het Groeifonds 
(Horizon) is al wel op de hoogte dat van de aanvullende vraag van scheiding in het 
fonds. Formele instructie wordt z.s.m. gegeven

EMS EMS66 22-9-2021 5. Uitbreiding 
aandelenkapitaal 
Groeifonds Flevoland

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe om, binnen 1 maand, een 
overzicht te geven van de 
financiële instrumenten en het 
fondsenlandschap die vanuit de 
provincie, vanuit Horizon 
worden ingezet t.b.v. het totale 
MKB-beleid.

PVV Appelman, J.N.J. S&B 07-02-2022: Op 11 november 2021 hebben de staten een mededeling ontvangen over 
“Het Flevolands instrumentarium voor het innovatieve MKB”(# 2855309). Hiermee is 
invulling gegeven aan deze toezegging.
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-
2855309-v3-PS-mededeling-Het-Flevolands-instrumentarium-voor-het-innovatieve-
MKB.PDF LIS 8 december 2022.

EMS EMS67 22-9-2021 6. Impuls beheer en 
onderhoud landschaps-
kunstwerken

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat er, na dit besluit, geen 
nieuw voorstel meer komt voor 
de groot onderhoud van 
landschapskunstwerken 

50PLUS, ChristenUnie Rijsberman, M.A. S&B 18-10-2021: Wordt ambtelijk opgepakt.

EMS EMS68 22-9-2021 6. Impuls beheer en 
onderhoud landschaps-
kunstwerken

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe om in het 1ste kwartaal van 
2022 de goede afspraken met 
de eigenaren aan PS kenbaar te 
maken 

ChristenUnie, 50PLUS, PvdD Rijsberman, M.A. S&B 18-10-2021: Wordt ambtelijk opgepakt.
07-02-2022: Geen wijzigingen.

EMS EMS69 22-9-2021 6. Impuls beheer en 
onderhoud landschaps-
kunstwerken

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe om in het 1ste kwartaal 2022 
de samenstelling van het 
menggranulaat (Aardzee), 
zonder verontreinigingen,  aan 
de Staten te melden.

JA21 Rijsberman, M.A. S&B 18-10-2021: Wordt ambtelijk opgepakt.
07-02-2022: De samenstelling is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is 
worden PS hierover geïnformeerd.  

EMS EMS70 22-9-2021 6. Impuls beheer en 
onderhoud landschaps-
kunstwerken

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe zich in te spannen om de 
resterende kosten (€ 300.000-
500.000) gefinancierd te krijgen 
met andere bronnen (landelijke 
fondsen, gemeenten).

PVV Rijsberman, M.A. S&B 18-10-2021: Wordt ambtelijk opgepakt.
07-02-2022: Geen wijzigingen. 

RND & EMS EMS71 29-9-2021 4. Programmabegroting 
2022

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
de Staten, in een informatieve 
sessie, actief te informeren 
over de ontwikkelingen over het 
nieuwe belastinggebied 
(Opcenten 
Motorrijtuigenbelasting ) en wat 
de dilemma’s zijn, zodra er 
meer duidelijkheid is (binnen 
een half jaar).

SGP, JA21 Hofstra, H.J. CZ

EMS EMS73 29-9-2021 12.	IPO-Begroting 2022-
2025

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe bij de IPO-kadernota met 
een scherpere oplegnotitie te 
komen waar voor een zevental 
beleidsterreinen specifieke 
voorbeelden worden gegeven 
wat het oplevert

JA21/PVV/VVD/PvdA Fackeldey, J.A. Bestuur 14-02-22:Ter voorbereiding op de Kaderbrief IPO 2022 wordt een oplegnotitie met PS 
besproken. Daarin wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van het IPO voor 
Flevoland op de relevante onderdelen. Deze notitie is vooralsnog voorzien voor 
agendering

EMS EMS74 13-10-2021 6. Vragenhalfuurtje Gedeputeerde De Reus zegt toe 
om na een half jaar terug te 
komen met de resultaten van 
de genomen maatregelen ten 
aanzien van de 
verkeerveiligheid op de 
Oostvaardersdijk

GroenLinks Reus, J. de Infra

EMS EMS75 13-10-2021 10a. Vaststelling 
Financiële verordening 
provincie Flevoland 2021

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
dat GS per kwartaal met een 
mededeling komt met een 
verzamelstaat van de door GS 
in mandaat genomen besluiten.

VVD, 50PLUS Hofstra, H.J. CZ
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EMS EMS76 24-11-2021 5. Fonds voor culturele 
ontwikkeling

Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat de programmamaker 
naar Provinciale Staten komt 
voordat er daadwerkelijk geld 
wordt uitgegeven binnen het 
Programma “Nieuwe Makers, 
Nieuwe Verhalen”. Op dat 
moment kunnen er ook heldere 
afspraken worden gemaakt over 
welke criteria SMART gemaakt 
kunnen worden (na de 
besluitvorming, waarschijnlijk 
maart/april 2022)

VVD Rijsberman, M.A. S&B 07-02-2022:  In het Statenvoorstel (#2906158) is bij beslispunt 2 opgenomen: ‘waarbij 
de middelen voor het programmaonderdeel van het fonds pas kunnen worden 
aangewend na een presentatie van de programmamaker in Provinciale Staten’.  

EMS EMS78 24-11-2021 7. Definitieve 
samenwerkingsafspraken 
Metropoolregio 
Amsterdam 

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe in september 2022 te 
rapporteren hoe de 
samenwerking verloopt op 
basis van de criteria, die 
opgenomen zijn in het 
Statenvoorstel.

D66 Fackeldey, J.A. Bestuur 10-2-22: We bereiden een evaluatie-voorstel voor. Dit is eind maart gereed. 

EMS EMS79 12-1-2022  7.Definitieve 
opdrachtformulering 
rapporteur aan Raadtafel 
Metropool Regio 
Amsterdam

De gedeputeerde staat achter 
het rapporteurschap en zegt 
toe ondersteuning te bieden op 
het moment dat de rapporteur 
vastloopt in het uitvoeren van 
het rapporteurschap.

JA21 Fackeldey, J.A. Bestuur

EMS EMS80 19-1-2022 6. Toekomstbestendige 
gezondheidszorg: 
bijdrage provincie aan 
Zorgtafel

Gedeputeerde Fackeldey zegt 
toe met een mededeling te 
komen over de kostenverdeling

JA21 Fackeldey, J.A. S&B

EMS EMS81 2-2-2022 5.Rekenkamerbrief - 
Vooronderzoek intrekking 
OV-concessie IJssel-Vecht

Gedeputeerde zegt toe de 
Staten op de hoogte brengen 
wanneer GS verwacht de 
resultaten n.a.v. het uitvoeren 
van de aanbevelingen te 
behalen.

JA21 Reus, J. de

EMS EMS82 2-2-2022 8.Toekomstbestendige 
gezondheidszorg: 
Bijdrage provincie aan 
Zorgtafel

Gedeputeerde zegt toe richting 
2024 op gezette tijden de Staten 
te informeren over de stand 
van zaken van en vooruit te 
blikken op te toekomst van de 
zorgtafel en daarbij de 
financiële deelname & 
continuïteit mee te nemen

VVD, SGP Fackeldey, J.A.
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EMS EMS83 2-3-2022 4. Project 
Scheepswrakkenpalen 
voor de Wind

Gedeputeerde Hofstra 
(vervanger van Rijsberman) zegt 
toe contact op te nemen met de 
Stichting Ongeland 
(initiatiefnemer van de 
markeringspalen en de 
bijbehorende informatieborden 
van vliegtuigwrakken) of er 
mogelijkheden zijn om samen 
dingen (QR-code/informatie op 
locatie, opknappen en 
promotie) op te pakken en 
informeert de Staten hierover 
voor een volgende bespreking 
(PS 31 mrt).

ChristenUnie, PvdA, 
GroenLinks,PVV.

Rijsberman, M.A.

RND & EMS EMS84 23-3-2022 3. Verkenning 
Perspectiefnota 2023-
2026

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
de Staten vroegtijdig te 
informeren in de nieuwe 
ontwikkelingen in het 
provinciefonds, 
scenario's/bandbreedtes 
(optimistisch, realistisch & 
behoedzaam) mee te nemen, 
duidelijk te maken waar de IBP-
middelen zijn ingezet in de 
huidige begroting (en die van 
de komende jaren).

SGP, PvdA, JA21 Hofstra, H.J. CZ

EMS EMS85 31-3-2022 10b. Statenvoorstel 
Oekraïne noodfonds

De commissaris van de Koning 
zegt toe PS te informeren hoe 
om te gaan met  de mogelijk 
situatie dat andere regio’s zich 
in de toekomst zullen melden 
met een vraag om hulp

JA21 Verbeek, L.

EMS EMS 86 11-5-2022 4. Concept 
Meerjarenbegroting van 
de Metropoolregio 
Amsterdam 2021-2024

Gedeputeerde zegt toe om -
voor de oordeelsvormende 
bespreking- informatie te geven 
over de Flevolandse ambtelijke 
inzet voor de MRA.

SP, D66, VVD, PvdA, PVV Fackeldey, J.A.

IC EMS 87 11-5-2022 4. Jaarstukken 2021 Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
met Statenleden in gesprek te 
gaan (“werkgroep”) over de 
timing van “zomernota” 
(bijsturing in het lopende 
begrotingsjaar) en de 
peildatum

JA21, SGP, 50PLUS,D66,VVD Hofstra, H.J.

IC EMS 88 11-5-2022 4. Jaarstukken 2021 Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat zodra de cijfers bij de 
indicatoren van Cultuur bekend 
zijn deze naar de Staten toe te 
sturen

CDA Rijsberman, M.A.

IC EMS 89 11-5-2022 4. Jaarstukken 2021 Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe met een actualisatie van de 
rapportage laaggeletterdheid te 
komen.

D66 Rijsberman, M.A.

IC EMS 99 18-5-2022 4. Perspectiefnota 2023 -
2026

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
de gestelde vragen van de 
ChristenUnie over mobiliteit 
schriftelijk te beantwoorden

CU Hofstra, H.J.

IC EMS 100 18-5-2022 4. Perspectiefnota 2023 -
2026

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
om het rapport (of een 
samenvatting daarvan) waarin 
een benchmark wordt gegeven 
over de personele capaciteit 
aan de staten toe te zenden

PvdA Hofstra, H.J.
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IC EMS 101 18-5-2022 4. Perspectiefnota 2023 -
2026

Gedeputeerde Hofstra zegt toe 
om bij de 44 voorstellen in de 
perspectiefnota te specificeren 
welke onontkoombaar zijn

PvdA Hofstra, H.J.

EMS EMS102 8-6-2022 4. Perspectiefnota 2023 -
2026

Gedeputeerde de Reus zegt toe 
voor de begrotingsbehandeling 
van 2023 een beeldvormende 
commissie te organiseren met 
de opstellers van het Cebeon 
rapport en de algemeen 
directeur (PVV, SGP).

JA21, SGP Reus, J. de

EMS EMS103 15-6-2022 5. Programma Mobiliteit 
& Ruimte

Gedeputeerde zegt toe om 
grote financiële afwijkingen 
binnen het programma 
Mobiliteit en Ruimte via 
mededelingen aan de Staten te 
rapporteren. Hij doet het 
aanbod om met Statenleden 
het gesprek aan te gaan over de 
wijze van rapportage bij 
afwijkingen van kredieten. De 
heer Janssen (PVV) en mevrouw 
Muller (VVD) melden zich aan. 

VVD, PVV Reus, J. de

Integrale ad hoc commissie (2019)
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. 



Lijst van Toezeggingen
#2700241

CIE Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

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

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
18-10-2021: Half oktober wordt de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch 
beleid’ afgerond. Na besluitvorming door PS zal GS de verdere uitwerking van het 
nieuwe economisch beleid ter hand nemen op basis van de door PS gestelde kaders. 
Het concreet maken van bestaande doelen die gecontinueerd worden is onderdeel 
van dit beleidsvormende proces.
07-02-2022: 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. 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. 18-10-2021: In de zomernota is vastgesteld dat de oorspronkelijk 
gereserveerde middelen voor Eurodissey ten bate komen van de voortzetting en uitbreiding 
van Talent kleurt Flevoland in de jaren 2022 en 2023. 
07-02-2022: In de provinciale concept-jaarrekening 2021 (die momenteel wordt opgesteld) zijn 
de middelen voormalig Eurodyssey ad € 202.800 daadwerkelijk gestort in de reserve 
Economisch Programma.
De met de inzet van middelen TkF samenhangende onttrekkingen aan deze reserve zijn 
geraamd in de begrotingsjaren 2022 en 2023. Jaarlijks voor een bedrag van € 101.400.
Dit is reeds verwerkt in de door PS vastgestelde Programmabegroting 2022 en de daarin 
opgenomen meerjarenraming.

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. 
09-07-2021: actualisatie van deze toezeggging volgt na PS-mededeling na 
zomerreces. 15-10-2021: PS is geïnformeerd via een PS-mededeling (2804583) dat 
havenbedrijf niet doorgaat en dat de provincie gaat onderzoeken op welke wijze de 
haven wordt geëxploiteerd. 

15-10-2021: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze 
toezegging van de lijst over te 
gaan.

Handhaven (commissie 17-
11-2021)
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