
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 23 februari 
2021 

1 Onderwerp:  
Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. De zienswijze van de provincie Flevoland op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing 

Luchtruimherziening vast te stellen en deze uiterlijk donderdag 25 februari 2021 in te dienen. 
2. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling over de ingediende zienswijze te informeren. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing 
Luchtruimherziening. Provincie Flevoland heeft eerder in het proces van luchtruimherziening 
verbeteropties en randvoorwaarden aangeleverd. De meeste verbeteropties zijn overgenomen en 
komen terug in de Voorkeursbeslissing. Deze maken doorgroei van Lelystad Airport naar 45.000 
vliegbewegingen mogelijk en dragen bij aan hinderreductie van vliegverkeer dat Schiphol nadert. 
In haar zienswijze op de Voorkeursbeslissing gaat provincie Flevoland in op de aandachtspunten 
bij de verdere planuitwerking en de noodzaak tot een integrale afweging van land- en 
luchtzijdige belangen. 

2 Onderwerp:  
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Zeeheldenwijk” van de gemeente Urk 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenwijk van de 

gemeente Urk voor de provinciale belangen archeologie, ecologie, geluid, infrastructuur en 
bodem. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten een zienswijze in te dienen op het 
ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenwijk van de gemeente Urk. De provinciale belangen voor de 
aspecten archeologie, ecologie, geluid, infrastructuur en bodem zijn nog onvoldoende geborgd in 
het bestemmingsplan. 



 

3 Onderwerp:  
Vaststelling ontwerp "Nadere regels fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023"  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J.  

Beslispunten: 
1. De “Nadere regels fonds Leefbaar Platteland 2021 – 2023” in ontwerp vast te stellen; 
2. Hierop inspraak te verlenen door het ontwerp gedurende zes weken digitaal ter inzage te 

leggen en hiervan mededeling te doen in de Flevolandse huis-aan-huis bladen; 
3. Provinciale Staten te informeren over de Nadere regels via een schriftelijke mededeling. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de “Nadere regels fonds Leefbaar Platteland 2021 – 2023” in 
ontwerp vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan 
worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid in het algemeen 
en de sociale cohesie in het bijzonder van het platteland bevorderen. De nadere regels zijn vanaf 
25 februari 2021 voor een periode van zes weken bij de provincie ter inzage: 
www.flevoland.nl/terinzage. 

4 Onderwerp:  
Openstelling deelsubsidieplafond provincie Flevoland programma REACT-EU 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voornemen tot openstelling, naar verwachting per 15 februari 2021 

10.00 uur, van het deelsubsidieplafond van provincie Flevoland voor een EFRO-bedrag van  
     € 6.626.400,62 in het kader van het COVID-19 herstelprogramma REACT-EU. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het voornemen tot openstelling van het REACT-
EU programma (naar verwachting per 15 februari 2021). Het REACT-EU programma is een 
aanvulling op het huidige Europese EFRO-programma Kansen voor West 2014-2020 in verband met 
de COVID-19 pandemie. Daartoe wordt een nieuwe prioriteit toegevoegd aan het huidige 
programma: “Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie en het 
voorbereiden van een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie”.  
 
Binnen deze nieuwe prioriteit worden 2 actielijnen uitgevoerd: digitaal en groen. Onder actielijn 
‘digitaal’ kunnen projecten worden ingediend die zich richten op digitalisering van het 
bedrijfsleven en het doorontwikkelen van digitaliseringsconcepten. Actielijn ‘groen’ is gericht op 
verduurzaming en vergroening van de economie. 
 
Voor provincie Flevoland komen EFRO-middelen beschikbaar van circa € 6,63 miljoen aangevuld 
met rijkscofinanciering (EZK) voor een bedrag van circa € 1,51 miljoen. Het maximale 
subsidieplafond per project is 60% tot een maximum van € 1,0 miljoen van de subsidiabele 
kosten.  

http://www.flevoland.nl/


 

5 Onderwerp:  
Toetreding tot Coalitie Anders Reizen 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Toe te treden tot de Coalitie Anders Reizen; 
2. De kosten ad € 5.000 te verantwoorden op budget 40917 “Coalitie anders reizen” binnen 

product 7.4.1 “Personeel en Organisatie”. 

Samenvatting: 
De provincie Flevoland is samen met alle andere provincies toegetreden tot de Coalitie Anders 
reizen. De Coalitie Anders Reizen is een netwerk van werkgevers met als ambitie de CO2-uitstoot 
van zakelijk reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van 2016).   
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