
Nr Datum Agendapunt Onderwerp/
toezegging/
actie

Portefeuillehouder Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit commissie

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-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 eenmaal per jaar 
worden geinformeerd 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.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Wij hebben in het zomerreces het jaarverslag van Berechja ontvangen en 
zullen u in september over informeren.
04-10-2016: U wordt hierover binnenkort geïnformeerd.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Middels mededeling 2004003 heeft gedeputeerde Appelman uw Staten op 
de hoogte gebracht. 

11-01-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.



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.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Op 21 september staat het Economisch Programma op de agenda van PS 
ter besluitvorming. 
04-10-2016: Op 21 september is het Economisch Programma vastgesteld. Binnen de 
programmalijn HC is ruimte voor stimulering van behoud van arbeidsvitaliteit middels 
Leven Lang Leren en binnen samenwerkingsverbanden de ruimte om invulling te 
geven aan van werk naar werktrajecten enz.

04-10-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

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.

Appelman, J.N. 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.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Op 21 september staat het Economisch Programma op de agenda van PS 
ter besluitvorming. 
04-10-2016: Economisch programma is vastgesteld, huidige programma’s zoals 
bijvoorbeeld SCALA en Regieraad Techniek Flevoland, inzet MRA actieagenda LLL 
worden in de programmalijn HC gecontinueerd.

04-10-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

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)

Lodders, J.



E-30 18-11-2015 Doeltreffendheidsonderzo
ek TMI-regeling

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

Appelman, J.N. 25-11-2015: Wordt ambtelijk opgepakt.
25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Geen wijzigingen.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: PS heeft op 21 september jl. ingestemd met het nieuwe economische 
programma incl. programmalijn F&S 

04-10-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

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. 

Appelman, J.N. 25-01-2016: Geen wijzigingen.
07-03-2016: Is afhankelijk in tijd van het nieuw vast te stellen economische beleid.
04-04-2016: Geen wijzigingen.
09-05-2016: Geen wijzigingen.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
27-06-2016: Wordt in het 4e kwartaal voor agendering voorgelegd.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Geagendeerd voor Commissie Economie 30-11-2016.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Staat op de agenda van de commissievergadering van 30 november 2016.

05-12-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

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.

Appelman, J.N. 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 toe 
dat het evaluatierapport over de  
calamiteit op 4 juni 2015 in de 
Noordersluis bij Lelystad-Haven
aan PS ter beschikking wordt 
gesteld.  

Lodders, J.

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.

Appelman, J.N. 25-08-2016: Tijdens de beeldvormende ronde op 22 juni is de 
financieringsconstructie/aanpak, een aantal mogelijke financieringsarrangementen,  
en het proces en de planning in Q3 en Q4 2016 nader toegelicht.
13-12-2016: De businesscase inzake de bestaande haven is onderdeel van de visie van 
de gemeente Urk (zie PS-vergadring van 26 oktober). De businesscase inzake de 
nieuwe haven wordt gekoppeld aan de besluitvorming van het inpassingsplan in Q1 
2017.



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.

Appelman, J.N. 25-08-2016: De voorbereidingen van de Challenge zijn in volle gang. Met verschillende 
partners en partijen binnen het thema ‘Voeding en Gezondheid’ wordt gewerkt aan 
het vormen van dé maatschappelijke vraag. In oktober 2016 vindt het launch-event 
plaats waar de innovatiewedstrijd wordt gelanceerd. De stand van zaken rondom de 
Challenge wordt beschreven in de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma 
Floriade die medio september/oktober 2016 naar Provinciale Staten zal worden 
verzonden.
13-12-2016: De Challenge gaat januari 2017 van start en via de website zal de 
voortgang te volgen zijn.

E-42 16-03-2016 Ontwerp Inpassingsplan 
Verbindingsweg en halve 
aansluiting A6 Lelystad 
airport

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat de commissie wordt 
geïnformeerd over de uitkomst 
van de onderhandelingen met 
het rijk over de rijksbijdrage.

Lodders, J. 11-04-2016: Over twee maanden (na de commissie van 16 maart) komt hier naar 
verwachting meer duidelijkheid over. Op ambtelijk niveau worden nu gesprekken 
gevoerd om tot de afspraken te komen.

E-45 16-03-2016 Inspraakrijpheid ontwerp 
Mobiliteitsvisie

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat in het programma Mobiliteit 
en Ruimte  nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan het 
opstellen van indicatoren en het 
vertalen van de doelen uit de 
Mobiliteitsvisie in indicatoren.

Lodders, J. 09-05-2016: Het proces van het programma is net opgestart. De vertaling van de 
doelen van de Mobiliteitsvisie in indicatoren zal naar verwachting voor de zomer van 
2017 aan PS worden voorgelegd als onderdeel van het ontwerp Programma Mobiliteit 
en Ruimte.
30-05-2016: Geen wijzigingen.
22-08-2016: Geen wijzigingen.
04-10-2016: Geen wijzigingen.
07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
08-02-2017: geen wijzigingen.

E-47 13-04-2016 Wijziging Verordening 
cofinanciering EFRO 
programma's

Gedeputeerde Appelman zegt 
toe dat PS wordt geïnformeerd 
over eventuele technische 
wijzigingen door GS en over de 
voortgang van het EFRO 
programma in de vorm van het 
jaarverslag. 

Appelman, J.N. 30-06-2016: Op 25 mei hebben PS ingestemd met de eerste wijziging van de 
Verordening cofinanciering Europese EFRO-programma’s Flevoland 2014-2020 (# 
1880056)
13-12-2016: De toezegging over de voortgang van het EFRO-programma wordt 
ambtelijk opgepakt.

E-48 11-05-2016 Jaarstukken 2015 Toezegging gedaan in commissie 
Ruimte:  Gedeputeerde Lodders 
zegt toe dat hij met een 
mededeling komt met evaluatie 
over het ‘nieuwe bermbeheer en 
het maaibeleid 
(bijenvriendelijk’ aldus PvdD) 
waarbij eveneens wordt 
ingegaan op de wijze waarop dit 
is geregeld en welke resultaten 
dat geeft.

Lodders, J.

E-52 25-05-2016 PS vergadering 
vragenhalfuurtje, vraag 
fractie PVV 

De gedeputeerde zegt toe dat 
Provinciale Staten voor het 
zomerreces een mededeling 
ontvangen over het vervangen 
van storingsgevoelige installaties

Lodders, J.



E-53 01-06-2016 PS vergadering 
Perspectiefnota 

De gedeputeerde zegt toe dat 
bij Rijkswaterstaat (RWS) 
navraag wordt gedaan over de 
 situatie bij Ketelbrug ivm 
openstelling/filevorming, en of 
een dergelijk overzicht 
beschikbaar kan worden gesteld 
aan de commissie. Bij voorkeur 
over een periode van 
bijvoorbeeld twee jaar.

Lodders, J.

E-54 08-06-2016 Ontwerp Economisch 
Programma

De gedeputeerde zegt toe dat in 
de definitieve versie van het 
Economisch Programma, de 
doelstellingen explicieter 
gemaakt zullen worden.

Appelman, J.N. 27-06-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.
22-08-2016: Komt in de commissievergadering op 31 augustus 2016 en in PS van 21 
september 2016.
04-10-2016: Afgedaan met vaststelling economisch programma op 21-9-2016.

04-10-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-57 31-08-2016 MKB doorstartfonds De gedeputeerde zegt toe dat 
MKB doorstart gevraagd wordt 
een presentatie in de commissie 
te verzorgen.

Appelman, J.N. 04-10-2016: Wordt ambtelijk opgepakt.
07-11-2016: De vertegenwoordigers van het MKB Doorstartfonds zijn bereid om een 
presentatie voor de commissie te houden, maar er is nog geen datum vastgesteld. 
05-12-2016: Presentatie vindt 18 januari 2017 plaats.
11-01-2017: De presentatie vindt 18 januari 2017 plaats in de Cie Economie

08-02-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-58 31-08-2016 Economisch Programma Provinciale Staten worden 
tweemaal per jaar geïnformeerd 
over de voortgang van het 
Economisch Programma

Appelman, J.N. 07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.

E-59 31-08-2016 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. 07-11-2016: Geen wijzigingen.
05-12-2016: Geen wijzigingen.
11-01-2017: Geen wijzigingen.
08-02-2017: Geen wijzigingen.

E-60 13-10-2016 Inpassingsplan 
verbindingsweg en halve 
aansluiting A6 Lelystad 
airport

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat PS via de reguliere 
voortgangsrapportage wordt 
geïnformeerd over het 
definitieve ontwerp van de 
gelijkvloerse kruising 
Meerkoetenweg. Het betreft een 
rapportage over de kosten, de 
veiligheid en de doorstroming, 
waarbij de rapportage van het 
betreffende onderzoek als 
bijlage wordt toegevoegd.

Lodders, J.



E-61 13-10-2016 Programmabegroting 2017 Gedeputeerde Appelman zegt 
toe schriftelijk te antwoorden 
op de vraag van GroenLinks 
waarom de procesgelden 
Floriade in 2017 gedekt worden 
uit de gebiedsprojecten en niet 
meer uit Almere 2.0.

Appelman, J.N. 13-12-2016: In de begroting 2017 is toegelicht dat voor 2017 een apart budget is 
opgenomen voor onderzoek en advies met betrekking tot de provinciale rol en 
activiteiten rondom de Floriade. Tot 2017 werden deze kosten ten laste van het 
budget Procesgeld Almere 2.0 gebracht.

13-12-2016: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-62 16-11-2016 Lijst van Toezeggingen Gedeputeerde Rijsberman zegt 
toe dat PS op korte termijn een 
mededeling ontvangt over de 
ontwikkelingen Berechja 
college, conform eerdere 
toezegging (E20).      

Appelman, J.N. 11-01-2017: Mededeling 2004003 is aan de Staten verstrekt. 11-01-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-63 16-11-2016 Vervolg RRK onderzoek 
Geluidhinder

Gedeputeerde Rijsberman zegt, 
namens gedeputeerde Lodders, 
toe om te lobbyen via het IPO 
voor dezelfde wettelijke positie 
voor Provinciale Staten in de 
geluidswetgeving als de positie 
van de gemeenteraad, conform 
de motie die is aangenomen in 
PS van Utrecht

Lodders, J. 08-02-2017: Reeds op 23 juni 2016 is deze gewenste wijziging in de BAC mobiliteit 
door de provincie Utrecht ingebracht en enthousiast door de andere provincies 
ontvangen. Echter de Omgevingswet biedt geen ruimte voor de beoogde wijziging. In 
de Omgevingswet (artikel 3.6) wordt de bevoegdheid van de gemeenteraad 
ingetrokken en wordt het college van burgemeester en wethouders bevoegd het 
actieplan geluid vast te stellen. PS en ook de gemeenteraad kunnen zich op grond van 
de artikel 3.2 van de Omgevingswet in haar Omgevingsvisie in hoofdlijnen de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving beschrijven.

08-02-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-64 11-01-2017 PS-vergadering. Afdoening 
moties

Ten aanzien van motie E8 zegt 
de voorzitter toe dat de 
achterliggende stukken inzake 
het overleg met de stichting 
Compoworld aan de fractie 
GroenLinks zullen worden 
toegestuurd. Indien na ontvangst 
van deze stukken de fractie 
meent dat de motie hiermede 
ten onrechte is afgedaan, kan zij 
hierop terugkomen.

Appelman, J.N. 08-02-2017: Is afgehandeld, zie mededeling  2019877 08-02-2017: Voorgesteld wordt 
om tot afvoeren van deze lijst 
over te gaan.

E-65 18-01-2017 Uitstel opening Lelystad 
airport 

Gedeputeerde Lodders zegt toe 
dat zodra de Kamerbrief met de 
aangepaste planning opening 
vliegveld Lelystad airport 
beschikbaar is, deze terstond ter 
kennisname van PS wordt 
gebracht.

Lodders, J. 08-02-2017: Geen wijzigingen.

E-66 18-01-2017 5e Begrotingswijziging 
Stimuleren 
ontwikkelingskansen 
economie en 
duurzaamheid Amsterdam 
Lelystad Airport 

Gedeputeerde Lodders 
informeert de commissie 
Economie zodra de criteria voor 
toewijzing van projecten 
beschikbaar zijn.

Lodders, J. 08-02-2017: Geen wijzigingen.
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