
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 mei 2021 

1 Onderwerp:  
Uitvoeringsprogramma LNL 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het werkdocument uitvoeringsprogramma als tussenstap voor verdere 

uitwerking naar het definitieve uitvoeringsprogramma 2022-2025. 
2. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de stand van zaken van het Lelystad 

Next Level proces en het werkdocument mee te sturen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennis genomen van het Uitvoeringsprogramma 
Lelystad Next Level 2021-2022 als kader voor verdere uitwerking en Provinciale Staten hierover te 
informeren middels een mededeling. 

2 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - PvdD - Biodiversiteit in de berm 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren 

van 30 maart 2021 over biodiversiteit in de berm.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 30 maart 2021 heeft PvdD schriftelijke statenvragen gesteld over biodiversiteit in de berm. 
Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 4 mei 2021. 



 

3 Onderwerp:  
Transitieplan OV-concessie IJsselmond 2022-2023 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Het voorgenomen besluit te nemen om het Transitieplan concessie IJsselmond 2022-2023 vast 

te stellen;  
2. De betrokken stakeholders (gemeenten en ROCOV Flevoland) van dit voorgenomen besluit op 

de hoogte te stellen en de mogelijkheid te bieden om uiterlijk 24 juni 2021 een reactie in te 
dienen op het voorgenomen besluit; 

3. De portefeuillehouder Mobiliteit, gedeputeerde J. de Reus, te mandateren om het definitieve 
besluit tot vaststelling namens Gedeputeerde Staten te nemen wanneer de zienswijze geen 
aanleiding geeft om op het voorgenomen besluit terug te komen.  

4. Pakket 1 (herstructureren lijnen) uit het Transitieplan uit te laten werken in een concept 
vervoerplan 2022; dit betekent het opheffen van de lijnen: 
a. 21/22: stadsdienst Dronten;  
b. lijn 149: Urk-Nagele; 
c. lijn 163: Dronten-Lelystad; en 
d. lijn 164: Swifterbant-Lelystad. 

5. Pakket 2 (aangepaste vakantiedienstregeling) en pakket 3 (50% pakket) in te zetten om de 
dienstregeling op of af te schalen als de ontwikkeling van het aantal reizigers daartoe 
aanleiding geeft; 

6. Via bijgaande mededeling Provinciale Staten te informeren, nadat Gedeputeerde Staten 
in Overijssel op 18 mei 2021 het transitieplan hebben vastgesteld en het voorgenomen plan toe te 
lichten in een beeldvormende sessie op 2 juni 2021. 
 
Samenvatting: 
Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie ondersteunt het Rijk de OV-sector met een 
compensatiebijdrage; de BeschikbaarheidsVergoeding Openbaar Vervoer (BVOV). Ook voor 2021 is 
een BVOV beschikbaar gesteld. Voor de periode vanaf 2022 is het onzeker of en onder welke 
voorwaarden er nog een BVOV zal zijn. Als randvoorwaarde voor de BVOV2021 is afgesproken dat 
de OV-bedrijven samen met haar opdrachtgevers Transitieplannen opstellen. In deze plannen 
staat hoe zij werken aan het weer (financieel) gezond maken van de afzonderlijke concessies. 
Het transitieplan zal ook worden voorgelegd aan consumentenorganisaties en gemeenten met het 
verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken. In een beeldvormende sessie zal het transitieplan 
worden toegelicht aan Provinciale Staten. 



 

4 Onderwerp:  
POP3+ Openstellingsbesluit maatregel Biodiversiteit, Natuur en Landschap juni 2021 
 
Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De maatregel ‘Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en 

hydrologische maatregelen PAS’ uit de Subsidieverordening 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) open te stellen in de periode van 
maandag 7 juni 2021 9:00 uur tot en met vrijdag 16 juli 2021 17:00 uur, met een 
subsidieplafond van € 4.000.000; 

2. Het subsidieplafond voor 50%, zijnde € 2.000.000, te financieren vanuit de beschikbaar 
gestelde POP3+ middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO). De overige 50% provinciale cofinanciering te dekken vanuit het budget van het 
programma kwaliteitsverbetering natuur; 

3. Provinciale Staten over deze openstelling te informeren via bijgevoegde mededeling. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stellen in de periode 7 juni van 9:00 uur tot en met 16 juli 2021 tot 17:00 
uur de POP3-maatregel ‘Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap’ 
open. Een bedrag van € 4.000.000 is beschikbaar voor de stimulering van grotere herstel- of 
inrichtingsmaatregelen voor de biodiversiteit, natuur en landschap van Flevoland. De te verlenen 
subsidie per ingediend project bedraagt minimaal € 250.000, waarbij een subsidiepercentage van 
100% van de subsidiabele kosten van toepassing is. 

5 Onderwerp:  
Besteding provinciale cofinanciering en voortgangsrapportage Floriade 
 
Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage Floriade-Flevo Campus en deze met bijgevoegde 

mededeling aan Provinciale Staten aan te bieden; 
2. In te stemmen met de notitie besteding provinciale cofinanciering Floriade; 
3. De portefeuillehouder te mandateren om samen met de wethouder Floriade van gemeente 

Almere de nota ‘besteding provinciale cofinanciering Floriade’ per brief aan te bieden aan de 
fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Almere, met het verzoek alle middelen vrij te geven. 

4. In te stemmen met de notitie Begroting Programmering Food Forum. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten heeft de Voortgangsrapportage Floriade – Flevo Campus (augustus 2020 – 
maart 2021) goedgekeurd en biedt die aan Provinciale Staten aan.  
Om het Flevolandse paviljoen Food Forum in 2021/2022 te vullen met activiteiten van en voor 
ondernemers op met name de thema’s voeding, gezondheid en welbevinden wordt geïnvesteerd 
in verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn o.a. het opzetten van een serie bijeenkomsten 
op actuele voedselonderwerpen zoals Korte Ketens en Voeding & Leefstijl. Er wordt door Horizon 
een B-2-B programma ontwikkeld. Daarnaast komt er tijdens Floriade Expo 2022 op de beneden-
verdieping een expositie waarin Flevoland als voedselproducent centraal staat.  



 

 
6 Onderwerp:  

Adhesieverklaring 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 

1. De brief (#2793632) met een adhesieverklaring voor een aanvraag van de gemeente 
Lelystad bij het Fonds Volkshuisvesting vast te stellen en te verzenden. 

 
Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten steunt door middel van een adhesieverklaring een aanvraag 
van de gemeente Lelystad bij het Fonds Volkshuisvesting. 
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