Lijst van Moties Commissie Economie

Nr

Registratienummer

Datum

Onderwerp/(korte) inhoud

Door:

Portefeuillehouder

E3

1818784

11.11.2015 Mobiliteit
PVV
Verzoeken het college: Alles In het
werk te stellen de wegen in Flevoland
dusdanig veilig te maken dat het
aantal verkeersslachtoffers drastisch
zal verlagen, inclusief
faunabeveiliging.

E6

1818837

11.11.2015 Insect-vriendelijke inrichting nieuwe PvdD,
Lodders, J.
wegen
VVD, GL,
Verzoeken het college: te
Sen.Plus
onderzoeken of er mogelijk-heden zijn
om bij wegverdubbeling van de rest
van de Gooiseweg en de Waterlandse
weg een insect-vriendelijke inrichting
toe te passen

E11

2153832

08.11.2017

Verzoeken het college:
PVV
Een onderzoek te doen naar de
mogelijheden van het realiseren van
afmeervoorzieningen, in de
nabijheid van recreatieve en/of
economische aktiviteiten

Rijsberman, M.

E12

2153829

08.11.2017

Verzoeken het college:
SGP
- Bij de betrokken minister en
Tweede Kamer (zo mogelijk namens
de regio) voor het eerstvolgende
MIRT-overleg aan te kaarten dat
verder uitstel van de verbreding tot
2023 onacceptabel is;
- PS op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen hieromtrent;
- Een blijvende lobby te voeren
samen met de regio Zwolle, om te
komen tot een volledige verbreding
van de N50 over het gehele traject
(Ramspolbrug - knooppunt
Hattemerbroek)

Lodders, J.

Lodders, J.

Naam afdeling
RE

Naam afd. coordinator
JE/JdR/MH

Planning/ Stand van zaken

Advies portefeuillehouder

25-11-2015: Vanuit het verkeersveiligheidsmotto ‘Maak van de nul een punt’ zullen we
04-04-2016: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
inderdaad alles in het werk stellen om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te
09-10-2017: Voorgesteld wordt om tot afvoeren van deze lijst over te gaan.
verlagen met de middelen die we daarvoor beschikbaar hebben. Dit sluit ook aan bij
hetgeen hierover in het college uitvoeringsprogramma is opgenomen (verbeteren van de
verkeersveiligheid). Hierover wordt u nader geïnformeerd. 25-01-2016: Dit jaar wordt als
uitwerking van de mobiliteitsvisie een beleidsnotitie opgesteld met daarin een voorstel
voor verkeersveiligheidsmaatregelen op onze eigen provinciale wegen en hoe er een
extra impuls kan worden gegeven aan onze rol in de regio. Dit passend bij de genoemde
hoge ambitie voor een drastische verlaging’. De staten worden hierbij betrokken middels
het programma Ruimte en Mobiliteit dat een beleidsmatige uitwerking bevat van de
mobiliteitsvisie, met een beleidsagenda, Programmering en afweging van projecten en
financiele onderbouwing. De startnotitie van het programma Ruimte en Mobiliteit wordt
in het voorjaar aan de Staten voorgelegd. 07-03-2016: Geen wijzigingen. 04-04-2016:
Wordt in programma Mobiliteit meegenomen. 22-08-2016: Geen wijzigingen. 04-10-2016:
Geen wijzigingen. 05-12-2016: Geen wijzigingen. 11-01-2017: Geen wijzigingen. 13-032017: Geen wijzigingen.
08-05-2017: Geen wijzigingen. 19-06-2017: De planning is dat het ontwerpprogramma
Mobiliteit en Ruimte in de GS vergadering van 27 juni wordt behandeld. Op 6 september
staat behandeling in commissie economie gepland en 27 september PS. 28-08-2017: Geen
wijzigingen.
09-10-2017: Het ontwerp programma Mobiliteit en Ruimte (inclusief het onderwerp
verkeersveiligheid) is deze week door PS vastgesteld. Met de bespreking van de
inspraakreacties/definitieve programma heeft PS ook nog gelegenheid om het te
agenderen.

11-04-2016: In de planvorming van projecten zal met een bijenvriendelijke inrichting
rekening worden gehouden. Zodra de monitoringsgegevens beschikbaar komen wordt
Provinciale Saten geïnformeerd over de resultaten.

E13
E14
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Advies Commissie
06-07-2016: Handhaven totdat programma Ruimte en
Mobiliteit ter beoordeling voor ligt.

