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Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuille-
houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit Commissie

E-1 14-05-2014 Initiatiefvoorstel VVD 
verbetering 
carpoolplaatsen

 De onderzoeksresultaten naar 
verbetering van de provinciale 
carpoolplaatsen zijn in het 4e 
kwartaal 2014 beschikbaar

Lodders, J. 22-05-2014: zie EB-09: de voorbereidingen zijn gestart.
21-08-2014: Geen wijzigingen.
2-09-2014: De onderstaande toezegging is gereed voor wat betreft de 
uitbreiding (via herinrichting) van de capaciteit van de carpoolplaats. Alleen 
de verlichting moet nog worden gerealiseerd. De problemen met de 
verlichting worden nu onderzocht.
07-10-2014: Het onderzoek is vormgegeven met een stage opdracht. Over 
het plan van aanpak en de planning zijn de staten apart geinformeerd (# 
1653421). Voorstel: afvoeren.
10-12-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
09-02-2015: Zie mededeling 1684548. Voostel: afvoeren.
25-01-2016: Actualisatie van het carpoolbeleid is onderdeel van de 
Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 die in april aan de Staten voor een 
inspraakrijpheidstoets zal worden voorgelegd. In het programma Ruimte en 
Mobiliteit zal een voorstel worden gedaan ten aanzien van het 
kwaliteitsniveau van provinciale carpoolplaatsen. De startnotitie van dit 
programma zal ook in april aan de Staten worden voorgelegd.’
07-03-2016: Geen wijzigingen.

07-10-2014: Voorgesteld wordt om tot afvoeren deze lijst over 
te gaan.
09-02-2015: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

02-12-2015: aanhouden 
aangezien de uitwerking, 
zoals aangekondigd in 
betreffende mededeling, 
nog niet beschikbaar is.

E-3 11-06-2014 Doorstart fonds MKB De bevindingen van de accountant 
zijn onderdeel van de jaarlijkse 
rapportage aan PS

Appelman, J.N. 23-06-2014: Wanneer de verslaglegging over het eerste jaar van het MKB-
Doorstartfonds is afgerond, zal deze toezegging worden betrokken bij de 
rapportage. 21-08-2014: Het fonds is geëffectueerd. Medio 2015 volgt een 
eerste rapportage. 
07-10-2014: Geen wijzigingen.
04-11-2014: Geen wijzigingen.
10-12-2014: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
09-02-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
20-02-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
20-04-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
25-05-2015: Geen wijzigingen tot de zomer van 2015.
10-08-2015: Is uitgesteld tot het najaar.
01-10-2015: Is uitgesteld tot het najaar 2015.
06-11-2015: Is uitgesteld naar voorjaar 2016.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Uitgesteld naar zomer 2016.
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E-6 12-11-2014 PS Programmabegroting 
en Jaarstukken 2014 (PS 
27 mei 2015) 

De gedeputeerde zeg toe dit jaar 
met informatie richting PS te 
komen over de verdere 
optimalisatie van het wandel- en 
fietsroutenetwerk. 

Rijsberman, M. 10-12-2014: Een mededeling hierover is in voorbereiding.
09-02-2015: Geen wijzigingen.
20-04-2015: Op dit moment wordt er door gemeenten en Toerisme Flevoland 
definitieve invulling gegeven aan hoe het fietsroutenetwerk in Flevoland te 
promoten en te vermarkten. Dit als onderdeel nog van de toegekende 
projectaanvraag dichten fietsknooppuntennetwerk Flevoland. Daarnaast is 
in de Uitvoeringsstrategie Verhardingen van de afdeling Infrastructuur is 
opgenomen, dat de provincie Flevoland het onderhoud verzorgt van 
bebording langs de eigen wegen en fietspaden en dit is ook van toepassing 
op de bewegwijzering van diverse routestructuren in Flevoland. Ten slotte is 
de provincie Flevoland samen met de 11 andere provincies zich ambtelijk 
aan het beraden hoe in de toekomst samen te kunnen werken aan het in 
stand houden en de kwaliteitsborging van grensoverschrijdende 
routestructuren en netwerken. In de tweede helft van 2015 is die invulling 
en mate van samenwerking met eventuele overige partijen bekend. In de 
tweede helft van 2015 ontvangt u hierover een mededeling.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: In oktober volgt hierover een mededeling.
01-10-2015: : In november ontvangen de statenleden een voorstel waarin de 
procesgang van het uitvoeringsproject Routing in Flevoland met onder 
andere ontwikkeling en thematiseren van toeristische routes (fietsen, 
wandelen etc.) wordt beschreven evenals de procesgang om te komen tot 
een nota Recreatie & Toerisme 2017-2019.
06-11-2015: Geen wijzigingen.

E-6
vervolg

25-11-2015: Begin december gaat de startnotitie voor het 
uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme in routing. Eveneens zal PS in 
december geïnformeerd worden over de Flevolandse inzet en betrokkenheid 
bij nationale routestructuren.
25-01-2016: De startnotitie is ter besluitvorming aangeboden aan de staten 
(beeldvorming). Zie 1814254, oordeelsvorming en besluitvorming volgen.  
07-03-2016: De startnotitie Plan Recreatie & Toerisme 2016, waarin de 
routing in Flevoland 1 van de prioriteiten is, staat voor oordeelsvorming op 
de agenda van 16 maart 2016. En voor besluitvorming op de agenda van 6 
april 2016. Na besluitvorming overgaan tot afvoering.

07-03-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-10 17-12-2014 Discussienotitie 
Actualisatie 
Mobiliteitsbeleid

De gedeputeerde zegt toe dat de 
inspraakrijpheid van de concept-
nota na de verkiezingen aan PS 
zal worden voorgelegd.

Lodders, J. 09-02-2015: Zal volgens planning na de zomer van 2015 zijn.
25-05-2015: Geen wijzigingen.
10-08-2015: Geen wijzigingen.
01-10-2015: Wordt verschoven naar voorjaar 2016.
06-11-2015: Geen wijzigingen.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Gen wijzigingen.
07-03-2016: Een statenvoorstel is geagendeerd voor de PSvergadering op 6 
april 2016.

E-13 13-05-2015 Jaarstukken 2014  De heer Appelman zegt toe dat 
met de aandeelhouders van Omala 
wordt besproken welke 
mogelijkheden er zijn om de 
herziene Grex in te zien.

Lodders, J. 10-03-2016: Met de mededeling aan de staten (#1806420) in december 2015 waarbij 
de stukken vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd dient deze als afgedaan beschouwd te 
worden. 
Daarnaast is er eind maart/begin april ook nog een presentatie bij cie economie 
ingepland ter toelichting. 
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E-15 23-09-2015 Floriade werkt ! Als 
aanvulling op het 
jaarprogramma 2015

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat de campus, de 
Innovatiewerkplaats en de 
subsidieregeling in het 4e 
kwartaal 2015 beeldvormend met 
PS worden besproken

Appelman, J.N. 06-11-2015:  De Campus en de Innovatiewerkplaats zijn op 28 oktober 
gepresenteerd. Het financieringsinstrumentarium (subsidieverordening of 
beleidsregel) wordt momenteel uitgewerkt en staat gepland om op 3 
februari 2016 aan PS te worden voorgelegd.                              10-03-2016: 
Op 3 februari 2016 is in de commissie beeldvormend gesproken over de 
begrotingswijziging en uitvoering van Floriade Werkt!, incl. de nadere regel 
en de innovatiewerkplaats. Op 27 februari 2016 hebben PS ingestemd met 
het voorstel.

10-03-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-16 23-09-2015 Floriade werkt ! Als 
aanvulling op het 
jaarprogramma 2015

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat, op basis van de inhoud van 
het financieringsarrangement, 
één of meer begrotingswijzigingen 
aan PS zal worden voorgelegd. 

Appelman, J.N. 06-11-2015: Ongewijzigd                                                                            
10-03-2016: Op 3 februari 2016 is in de commissie beeldvormend gesproken 
over de begrotingswijziging en uitvoering van Floriade Werkt!, incl. de 
nadere regel en de innovatiewerkplaats. Op 27 februari 2016 hebben PS 
ingestemd met het voorstel.

10-03-2016: Advies PFH: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

E-17 07-10-2015 Lijst van Toezeggingen Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat op korte termijn een 
beeldvormende presentatie over 
de Maritieme Servicehaven Urk 
wordt gehouden.

Appelman, J.N. 06-11-2015: Beeldvormende sessie over de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland staat gepland op 25 nov 2015 (zie ook toezegging E9).                                                                                                                   
10-03-2016: Mondelinge presentatie heeft plaatsgevonden. Inmiddels 
hebben PS op 27 februari 2016 ingestemd met het verklaren van de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland als provinciaal belang en het 
uitvoeren van de bestuursopdracht waarin 
GS opdracht wordt gegeven te starten met de voorbereiding van een 
provinciaal inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 

10-03-2016: Advies PFH: Voorgesteld wordt om tot afvoeren 
van deze lijst over te gaan.

E-18 07-10-2015 Verbindingsweg Lelystad 
airport

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat er rond de jaarwisseling een 
integrale presentatie wordt 
gegeven over de mobiliteit (weg 
en OV) inzake Lelystad airport

Lodders, J.

E-19 07-10-2015 Verbindingsweg Lelystad 
airport

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat het rapport van Arcadis 
openbaar wordt bij presentatie 
van het definitieve ontwerp.

Lodders, J.

E-20 07-10-2015 Steun aan reddingsplan 
Berechja

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat PS éénmaal per jaar worden 
geïnformeerd over de 
ontwikkelingen, op basis van 
informatie van het Ministerie en 
de betreffende instelling.

Appelman, J.N. 06-11-2015: Naar verwachting wordt u hierover medio 2016 geïnformeerd.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.

E-22 14-10-2015 Programmabegroting 
2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
schriftelijk PS in kennis te stellen 
van de wijze waarop het college 
uitvoering geeft aan de motie 
"Behoud werkgelegenheid" 
(50plus), aangenomen bij 
behandeling van de 
Perspectiefnota 2016.

Appelman, J.N. 06-11-2015: Is al schriftelijk beantwoord in reactie op toezeggingen welke 
gedaan zijn in de commissievergadering van 14 oktober 2015 en betrekking 
hebben op de programmabegroting.
U kunt in bijlage A van de Programmabegroting lezen dat bij de 
ontwikkeling van de nieuwe Human Capital Agenda dit onderwerp verder zal 
worden meegenomen. Naar verwachting is deze medio 2016 gereed.
25-11-2015: Geen wijzigingen.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
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E-23 14-10-2015 Programmabegroting 
2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat PS een reguliere 
terugkoppeling ontvangt over de 
voortgang van infrastructuur 
projecten, naast de rapportages 
in de P&C-cyclus

Lodders, J. 06-11-2015: Er wordt nu een model / format ontwikkeld om de 
terugkoppeling naar PS te doen. In het eerste kwartaal 2016 zal die 
terugkoppeling voor het eerst plaatsvinden.

E-24 11-11-2015 Programmabegroting 
2016 (PS)

De gedeputeerde zegt toe n.a.v. 
motie 14 (PvdD) een onderzoek 
uit te voeren naar de inrichting 
van insect-vriendelijke wegen 

Lodders, J.

E-25 11-11-2015 Programmabegroting 
2016 (PS)

De gedeputeerde zegt toe in 
januari 2016 in de commissie te 
komen met een raamwerk met de 
resultaten van de eerste 
praktijkvoorbeelden (pareltjes) 
die uit de lopende human capital 
agenda naar voren komen en voor 
uit te blikken naar de 
opbrengsten, kansen en 
bedreigingen van lopende en 
toekomstige projecten.

J.N. Appelman 25-11-2015: In de commissievergadering  van 3 februari 2016 wordt een 
presentatie gegeven aan de commissie economie.
25-01-2016: Bovenstaande commissievergadering is verplaatst naar 16 maart 
2016.
07-03-2016: Geen wijzigingen.

E-26 11-11-2015 Programmabegroting 
2016 (PS)

De gedeputeerde zegt toe in 
januari 2016 in de commissie met 
een kader te komen voor een 
economische visie op grond 
waarvan PS keuzes kan maken, 
waarbij er per keuze 
investeringsvoorstellen komen 
met voldoende 
uitvoeringsperspectief.

J.N. Appelman 25-11-2015: Wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 3 
februari 2016.
25-01-2016: Door wijzigingen in de commissie agenda is dit doorgeschoven 
naar 9 maart.
07-03-2016: Geen wijzigingen.

E-27 11-11-2015 Programmabegroting 
2016 (PS)

De gedeputeerde zegt toe n.a.v. 
motie nr. 6 (Meesterbeurs) dat hij 
de Meesterbeurs zal betrekken bij 
de human capital agenda en met 
de stakeholders zal bezien of het 
zinvol en reëel is om dit concept 
daarin te betrekken.

J.N. Appelman 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.

E-28 14-10-2015 Programmabegroting 
2016

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat Flevoland zich aansluit bij de 
lobby van Overijssel voor de 
opwaardering van de N50 
(begrotingsdoel 4.6.5 in de 
begroting van de provincie 
Overijssel)

J. Lodders

E-29 18-11-2015 Doeltreffendheidsonderz
oek TMI-regeling

Gedeputeerde Appelman zegt tot 
dat in het 1e of 2e kwartaal van 
2016 de Economische Visie 
(inclusief MKB en 
financieringsinstrumentarium) in 
de commissie geagendeerd kan 
worden.

J.N. Appelman 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-01-2016: Staan gepland op de LTP van de commissie Economie.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
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E-30 18-11-2015 Doeltreffendheidsonderz
oek TMI-regeling

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat PS in het 2e kwartaal 2016 
een statenvoorstel inzake het 
uitvoeringsprogramma 
Financiering & support MKB krijgt 
aangeboden. 

J.N. Appelman 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.

E-31 18-11-2015 Doeltreffendheidsonderz
oek TMI-regeling

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat, in overleg met de 
agendacommissie, in het 1e 
kwartaal 2016 een workshop over 
het instrumentarium voor 
versterking MKB met de commissie 
wordt georganiseerd. 

J.N. Appelman 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-01-2016: Workshop staat in de LTP gepland op 30 maart 2016.
07-03-2016: Geen wijzigingen.

E-32 02-12-2015 Lange Termijn Planning 
commissie

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat de positie van de OMFL, als 
onderdeel van de 
uitvoeringsorganisatie 
Economische Agenda, na het 
zomerreces 2016 voor te leggen 
voor agendering. 

J.N. Appelman 25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Is afhankelijk in tijd van het nieuw vast te stellen economische 
beleid.

E-33 25-11-2015 Flevokust Tijdens de besloten PS-
behandeling van het agendapunt 
Flevokust, heeft gedeputeerde 
Appelman een tweetal 
toezeggingen gedaan. Deze zijn 
opgenomen in het geheime 
verslag van deze behandeling.

J.N. Appelman Voor de inhoud en uitvoering van genoemde toezeggingen kan contact 
opgenomen worden met de adjunct-griffier van de statengriffie.

E-34 16-12-2015 PS-vergadering 
Vragenhalfuurtje

Gedeputeerde Lodders zegt tot 
dat het evaluatierapport over de  
calamiteit op 4 juni 2015 in de 
Noordersluis bij Lelystad-Haven
aan PS ter beschikking wordt 
gesteld.  

J. Lodders

E-35 16-12-2015 PS-vergadering Spirocan 
(besloten)

Tijdens de besloten PS-
behandeling van het agendapunt 
Spirocan, heeft gedeputeerde 
Appelman een tweetal 
toezeggingen gedaan. Deze zijn 
opgenomen in het geheime 
verslag van deze behandeling.

J.N. Appelman Voor de inhoud en uitvoering van genoemde toezeggingen kan contact 
opgenomen worden met de adjunct-griffier van de statengriffie.
25-01-2016: De staten zullen op korte termijn een mededeling ontvangen 
over deze toezeggingen.
07-03-2016: PS hebben begin februari een mededeling ontvangen over hoe 
portefeuillehouder is omgegaan met de wensen en bedenkingen.
Wegens het geheime karakter ligt deze ter inzage bij de griffie.

07-03-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-36 03-02-2016 Toekomst busvervoer 
Almere Gedeputeerde Stuivenberg zegt 

toe dat de commissie in mei 2016 
nader wordt geïnformeerd over 
eventuele extra middelen voor de 
uitleglocaties binnen de gemeente 
Almere.

A. Stuivenberg 7-03-2016: In overleg met de agendacommissie wordt gezocht naar een 
geschikt moment en een geschikte vorm om de informatie over de 
bekostiging van het OV in nieuwe stadsdelen met de leden van de commissie 
te delen vóór de oordeelsvorming over het ontwerp delegatiebesluit die op 
11 mei is gepland.
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E-37 03-02-2016 Vervolg Maritieme 
Servicehaven Noordelijk 
Flevoland

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat PS schriftelijk worden 
geïnformeerd over de beslis- en 
go/no go momenten in het vervolg 
proces

J.N. Appelman

E-38 03-02-2016 Vervolg Maritieme 
Servicehaven Noordelijk 
Flevoland

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat er sprake is van twee 
businesscases : een businesscase 
inzake de bestaande haven door 
de gemeente Urk en een 
businesscase inzake de nieuwe 
haven, behorende bij het 
Inpassingsplan.

J.N. Appelman

E-39 03-02-2016 Begrotingswijziging en 
uitvoering Floriade 
Werkt !

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
dat er een nota van antwoord 
komt op de door de commissie 
geformuleerde wensen en 
bedenkingen inzake de Nadere 
Regel en de Innovatiewedstrijden.

J.N. Appelman

E-40 03-02-2016 Begrotingswijziging en 
uitvoering Floriade 
Werkt !

Gedeputeerde Appelman zegt toe 
de ervaringen met de te houden 
Innovatiewedstrijden terug te 
koppelen naar de commissie.

J.N. Appelman
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