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RND & 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 EMS26 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 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.

28-10-2022: In de tweede helft van 2022 worden de bedientijden vastgesteld en zal 
PS hierna hierover worden geïnformeerd.

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.
31-10-2022 Het onderwerp wordt vanuit de regio helaas niet geagendeerd op het BO-
MIRT van het najaar 2022 omdat Provincie Overijssel en de gemeente Kampen op dit 
moment andere prioriteitstelling hebben. 

31-10-2022 Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan

23-11-2022: aanhouden. De 
commissie twijfelt of de 
stand van zaken wel klopt.

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
31-10-2022 Op 31-8-2022 is de tweede kwartaalrapportage naar PS gestuurd (# 
2979746).

31-10-2022 Aanhouden tot de 
laatste rapportage naar PS 
gestuurd wordt.

RND & EMS RND62 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. 
31-10-2022 De toezegging is meegenomen in de voorbereiding voor de 
vervolgaanpak zon op dak. Gedacht wordt aan een aanpak gericht op zon op grote 
bedrijfsdaken en tegelijk het aansluitprobleem (netcongestie) van grote PV-
systemen op te lossen. Deze kunnen zowel in het buitengebied als in het stedelijk 
gebied liggen. Nadere uitwerking volgt.

18-10-2021: Toezegging laten 
staan tot nadere uitwerking. 
31-10-2022 Toezegging laten 
staan tot nadere uitwerking
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RND & EMS RND63 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. GE 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. 31-10-2022: In september 2022 is – onder het programma 
‘Energie in Balans’ - een Memorandum of Understanding getekend met een 15-tal 
partijen die actief zijn op het gebied van waterstof: marktpartijen, (productie en 
afnemers), overheden en kennispartijen. Zie PS-mededeling 3007303. Er zijn partijen 
die zich nog aan willen sluiten bij de MoU. Zij hebben meegetekend op 3 november 
2022 (zie de MoU #3014654). Doel van deze MoU is het versnellen van de 
waterstoftransitie en de economische kansen die de waterstoftransitie biedt, te 
verzilveren. Een belangrijk doel is het (versneld) realiseren van een aansluiting op 
de waterstof-backbone. Een adviesbureau gespecialiseerd in de waterstoftransitie is 
aangezocht om voor Flevoland het speelveld te analyseren, het netwerk te 
versterken, lobby-activiteiten te ontplooien en een plan van aanpak op te stellen 
om de waterstofontwikkelingen een impuls te geven. Horizon Flevoland richt haar 
inzet op business development op het gebied van waterstof. Zij heeft op op 3 
november 2022 een kick-off georganiseerd als follow-up van de MoU.

EMS EMS54 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.
31-10-2022: Vanwege verschuivingen in de personele bezetting van het project en 
het zwangerschapsverlof van de beleidsmedewerker is het niet gelukt om Talent 
kleurt Flevoland beeldvormend te agenderen in het tweede kwartaal van 2022. 
Indien PS hier geen bezwaar tegen hebben, wordt dit alsnog geagendeerd in het 
eerste kwartaal van 2023.  

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. 
21-09-2022: Onze samenwerking met de Regio Zwolle verkeert nog in het 
beginstadium. Vanaf mei 2022 is een medewerker van de provincie Flevoland 
gedetacheerd bij het Regiobureau. Met de komst van een bestuurlijk gezant en een 
nieuwe (interim) secretaris wil het Regiobureau zich de komende tijd verder 
versterken. De gemeenteraadsverkiezingen hebben bovendien geleid tot een andere 
samenstelling van de bestuurlijke tafels. Dat maakt dat een evaluatie in deze 
Statenperiode te vroeg komt. Voor het eind van de Statenperiode komen wij met een 
stand van zaken en een voorstel voor de evaluatie.

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.
31-10-2022 deze toezegging is afgehandeld. Als toevoeging, Horizon komt eind 
november beeldvormend in de commissie EMS een toelichting geven op het 
fondsenlandschap. Zie ook toezegging EMS108.

31-10-2022 Aanhouden in 
afwachting van presentatie op 
23-11-2022. 

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.
31-10-2022 Zodra de afspraken bekend zijn worden PS hierover geïnformeerd. 

31-10-2022 Aanhouden
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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.  
31-10-2022 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 13-7-2022 Half juli heeft BZK een contourennota geschets (zie onderstaande link). 
BZK zal nog in afstemming met de VNG en het IPO bezien hoe in de verdere 
vormgeving raads- en statenleden kunnen worden betrokken. 
Dit krijgt dus een vervolg na het zomerreces.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/11/kamerbrief-
contourennota-financieringssystematiek-medeoverheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
28-10-2022: In aanvulling op onze mededeling in het 
voorjaar (24 mei 2022) inzake de nieuwe 
financieringssystematiek is op de LIS van week 43 
(26-10-2022) een aanvullende mededeling 
opgenomen. Daarin is de stand van zaken geschetst; 
de inzet van het IPO; en de inzet van Flevoland. 
Het IPO organiseert in het najaar voor statenleden 
een informatiesessie in samenwerking met 
Statenlid.nu. Een uitnodiging daartoe volgt nog.

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 13-07-2022 De rapportage is geprogrammeerd in de begrotingsadministratie en 
concept gereed. De rapportage zal kort na het zomerreces aan PS worden 
aangeboden (via de LIS)

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’.  
31-10-2022 vooralsnog presenteert de geselecteerde programmamaker zichzelf en 
de aanpak van het programma zich in de Cie EMS van 23 nov. De procedurecie moet 
daar begin november nog over vergaderen, maar dit lijkt wel heel waarschijnlijk. 

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. 
21-09-2022: De evaluatie is gestart; over de scope en vraagstelling wordt afstemming 
gezocht met Provinciale Staten en naar verwachting wordt deze evaluatie in Q4 2022 
afgerond.

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 CZ 31-10-2022 Ten aanzien van het opstellen van een procedure om de toegang tot 
geheime stukken beter te faciliteren voor de vakafdelingen is aangegeven dat het 
streven is om deze procedure medio juni gereed te hebben. Deze procedure is in 
juni opgeleverd en gedeeld binnen de ambtelijke organisatie. De procedure sluit aan 
op de al bestaande interne richtlijn ‘Interne toegankelijkheid van informatie’. In de 
procedure is vastgelegd hoe toegang gegeven kan worden aan medewerkers tot de 
in het systeem beperkte toegankelijke vertrouwelijke documenten en mappen. 
Aan de overige aanbevelingen van de Randstedelijke rekenkamer wordt conform 
planning gewerkt.

31-10-2022 Aanhouden tot in 
december de procedure is 
opgeleverd.
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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. S&B 31-10-2022  In Q4 ontvangen Provinciale Staten een mededeling met een update 
over de Zorgtafel Flevoland

31-10-2022 Aanhouden

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. S&B

EMS EMS87 11-5-2022
(IC)

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. CZ 28-10-2022 Portefeullehouder adviseert tot afvoering van deze lijst over te gaan.

EMS EMS89 11-5-2022
(IC)

4. Jaarstukken 2021 Gedeputeerde Rijsberman zegt toe met een 
actualisatie van de rapportage 
laaggeletterdheid te komen.

D66 Rijsberman, M.A. S&B 31-10-2022 Begin november 2022 wordt er een mededeling verstuurd met de actuele 
stand van zaken betreffende de aanpak laaggeletterdheid.

EMS EMS100 18-5-2022
(IC)

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. CZ 28-10-2022 Het betreffende rapport is via mededeling beschikbaar gesteld en 
opgenomen op de lijst van ingekomen stukken d.d. 2 juni 2022 (kenmerk: 2967658).

28-10-2022 portefeuillehouder 
adviseert tot afvoering van deze 
lijst over te gaan. 

CZ/CS

EMS EMS105 22-6-2022 Agenderingsverzoek-  
Wegvallen Rijksbijdrage 
beschikbaarheidsvergoed
ing OV (BVOV) eind 2022.

Gedeputeerde de Reus zegt toe samen met de 
vervoerder te zoeken naar een (mogelijke) 
tussenoplossing voor de lijn 149 en komt 
voor de zomer met een mededeling erover.

VVD, PvdA, ChristenUnie, PVV Reus, J. de S&B 31-10-2022 Het onderzoek is afgerond. Binnenkort zal de statenmededeling worden 
verzonden. (zie ook EMS28). 

31-10-2022 Nog aanhouden

RND & EMS RND113 29-6-2022 11. Perspectiefnota 2023-
2026

Gedeputeerde Smelik zegt toe haar best te 
willen doen om de (technische) vragen te 
beantwoorden in het kader van de 
Strategische Agenda Rijk-Regio voordat dit 
voorstel inhoudelijk in de Staten wordt 
besproken.

Ja21 Gaal, G. van Bestuur 9-9-2022: De ingediende technische vragen die als Statenvragen zijn ingediend door 
de fractie JA21 zijn beantwoord voorafgaand aan de PS-bespreking (eDocs 2980477). 

9-9-2022: Voorgesteld wordt om 
deze toezegging af te voeren.

EMS EMS108 31-8-2022 5. Nieuw economisch 
beleid – 
Verdienvermogen MKB - 
Richtinggevende sessie

Gedeputeerde Appelman zegt toe om het 
Fondsenlandschap alsook de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij in de commissie 
te presenteren en dan te bezien of (en zo ja 
hoe dan) een regelmatig agenderen gewenst 
is.

50PLUS Appelman, J.N.J. S&B 31-10-2022 : In de commissievergadering EMS op 23-11-2022 is dit onderwerp 
geagendeerd en zal Horizon Flevoland een presentatie geven over de ROM in het 
algemeen en het fondsenlandschap in het bijzonder.

31-10-2022 Aanhouden in 
afwachting van presentatie op 
23-11-2022. 

RND & EMS EMS109 26-10-2022 4. Programmabegroting 
2023 (Integrale 
commissie)

Gedeputeerde Hofstra zegt toe voor de 
begrotingsbehandeling op 9 november 2022, 
te komen met een lijst wanneer welke 
statenvoorstellen te verwachten zijn voor de 
nadere uitwerking van de 
Programmabegroting 2023.

VVD Hofstra, H.J. CZ
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Aanleiding gegeven door: Portefeuillehouder Naam afdeling Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

EMS EMS110 26-10-2022 4. Programmabegroting 
2023 (Integrale 
commissie)

Gedeputeerde Hofstra zegt toe voor de 
begrotingsbehandeling op 9 november 2022, 
te komen met een mededeling met de 
ontwikkeling binnen het Provinciefonds en 
het effect van de Septembercirculaire.

50PLUS Hofstra, H.J. CZ

EMS EMS111 26-10-2022 4. Programmabegroting 
2023 (Integrale 
commissie)

Gedeputeerde de Reus zegt toe met een 
mededeling te komen als er duidelijkheid is 
inzake de besluitvorming van de Minister van 
OCW met betrekking tot de Studenten OV-
kaart.

SGP Reus, J. de S&B

EMS EMS112 26-10-2022 4. Programmabegroting 
2023 (Integrale 
commissie)

Gedeputeerde Appelman zegt toe de 
arbeidsmarktproblematiek in het onderwijs 
te agenderen in het bestuurlijk overleg van 
het regionaal werkbedrijf, en Provinciale 
Staten over de voortgang te informeren.

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

EMS EMS113 9-11-20222 10.b. 
Programmabegroting 
2023

Gedeputeerde De Reus zegt toe met een 
mededeling te komen waarin de stand van 
zaken wordt gemeld m.b.t. het fietsrondje 
Noordoostpolder (m.n. de fietspadverbinding 
bij het Zwartemeer)

SGP Reus, J. de S&B

EMS EMS114 9-11-20222 10.b. 
Programmabegroting 
2023

Gedeputeerde De Reus zegt toe n.a.v. motie 
14 (Roggebot) via raadpleging van de eigen 
organisatie en Staatsbosbeheer te kijken naar 
eventuele mogelijkheden in het lopende 
traject en komt daarover  met een 
mededeling.

PvdD, SP Reus, J. de Infra

EMS EMS116 23-11-2022 4. Nieuwe vervoerder OV-
concessie IJssel-Vecht 
2023-2035

Gedeputeerde de Reus zegt toe om de Staten 
te informeren over de uitkomsten van de 
(nog komende) gesprekken van EBS met de 6 
gemeenten over het fijn slijpen van de 
invulling van het vervoerplan.

CDA Reus, J. de S&B

EMS EMS117 30-11-2022 4. Energieweerbaarheid 
in Flevoland

De heer Gedeputeerde Fackeldey zegt toe dat 
de nog openstaande vragen over (het TNO 
onderzoek naar) Energieweerbaarheid per 
mededeling zullen worden beantwoord.

PvdD, PVV, SP Fackeldey, J.A. S&B

EMS EMS118 14-12-2022 11. Motie vreemd - 
Uitspreken tegen hinder 
Proefbedrijf ERTMS op de 
Hanzelijn

Gedeputeerde De Reus zegt toe dat hij PS 
actief zal informeren over de uitvoering van 
de motie ‘Uitspreken tegen hinder 
Proefbedrijf ERTMS op de Hanzelijn’. 

CDA Reus, J. de S&B

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
4-11-2022: In het overleg tussen de Procedurecommissie en het college (op 11 juli 
2022) was het gebruik van Schriftelijke mededelingen gespreksonderwerp. Daar is 
aan de orde geweest: 
- Voorkom dat spoedmededelingen worden ingezet als alternaitef voor het missen 
van deadlines/slechte planning;
-Een mededeling is slechts informerend en mag geen vervanger zijn voor een 
ordelijk besluitvormingsproces: Zorg voor kort en bondige mededelingen + Zorg 
altijd als eerste voor een goede samenvatting en daarna pas een uitwerking in 
details of verwijzing van bijlagen;
- Het feit dat het college de pers op hetzelfde moment informeert als provinciale 
Staten brengt provinciale Staten vaak in een moeilijke positie.

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.
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