Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari
2021
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Onderwerp:
Verlenging bestedingstermijn én verlaging stimuleringsbudget verduurzaming openbaar vervoer
tot en met 2023
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. Provinciale Staten voor te stellen om het bedrag van € 0,5 miljoen dat binnen de Brede
Bestemmingsreserve gedurende de periode 2019-2020 is geoormerkt voor het verduurzamen
van het openbaar vervoer in Flevoland, gereserveerd te houden tot en met 2023.
Samenvatting:
Provinciale Staten hebben begin 2019 een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd ter ondersteuning
van initiatieven die de verduurzaming van het openbaar vervoer in Flevoland gedurende de
periode 2019-2020 versnellen. Vanwege het opnieuw aanbesteden van de concessie IJssel-Vecht
doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten het voorstel om de helft van het
oorspronkelijke bedrag langer (tot en met 2023) beschikbaar te houden. Het overige budget valt
vrij voor andere doeleinden.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - CDA - Lange afstandswandelpad
Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A.
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA van 16 december
2020 over het Lange afstandswandelpad.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.
Samenvatting:
Op 16 december 2020 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over het Lange
afstandswandelpad. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 januari
2021.
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Onderwerp:
Startnotitie ‘Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met
voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en notitie
‘Tijdelijke verlenging het Economisch Programma’.
Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.
Beslispunten:
1. De startnotitie ‘Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met
voor-kantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid’, ter
besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.
2. De notitie ‘Tijdelijke verlenging van het economisch programma’, met daarin de
onderbouwing en een voorstel voor dekking voor verlenging voor de periode van 2 jaar
(inclusief begrotingswijziging), ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben besloten te starten met een vernieuwend proces waarin samen met
Provinciale Staten verkend wordt welke methode voor voorkantsturing en kaderstelling door
Provinciale Staten werkt om met complexe vraagstukken om te gaan. In dit proces wordt geleerd
in de praktijk van het economisch beleid. Om voor dit proces voldoende tijd te maken worden
Provinciale Staten gevraagd het huidige economisch beleid en de uitvoering daarvan te verlengen
tot eind 2022.
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Onderwerp:
Actieplan Biodiversiteit
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. In te stemmen met het bespreken in de commissie RND op 3 februari 2021 van de
samenhangende documenten van het Actieplan Biodiversiteit te weten:
–
Visie & Beleid Actieplan Biodiversiteit (versie RND 3 feb 2021);
–
Actie Actieplan Biodiversiteit (versie RND 3 feb 2021);
–
Keuzedocument ambities actieplan biodiversiteit;
- Actieplan Biodiversiteit - memo beeldvormende ronde 3 feb 2021.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Actieplan Biodiversiteit. Dit onderwerp wordt in
de provinciale commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 3 februari 2021 beeldvormend
besproken.
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Onderwerp:
Toekomstbestendige Gezondheidszorg: statenvoorstel bijdrage Zorgtafel 2.0
Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A.
Beslispunten:
1. Akkoord te gaan met bijgaand statenvoorstel waarin opgenomen de volgende beslispunten:
- Akkoord te gaan met extra ondersteuning voor de regionale Zorgtafel 2.0 voor overgangsjaar 2021 (plus scenario);
- Een bedrag van € 150.000,- te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve (oormerk
Krachtige Samenleving / Zorgtafel) en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Krachtige
Samenleving ten behoeve van de ondersteuning van de Zorgtafel 2.0, periode 2021;
- De 2e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen;
- Op basis van bevindingen over het verloop van de Zorgtafel in 2021 te bezien hoe de
betrokkenheid van de provincie zich op middellange termijn ontwikkelt (2022/ 2023).
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten van Flevoland doen een voorstel aan Provinciale Staten om een extra
budget van € 150.000 ter beschikking te stellen voor ondersteuning en doorontwikkeling van de
regionale Zorgtafel 2.0 voor het overgangsjaar 2021.
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Onderwerp:
Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. Instemmen met de definitieve versie ‘Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder’
2. Bijgaand statenvoorstel aan te bieden aan PS waarin opgenomen de volgende beslispunten:
- De Aanpak stikstof in Flevoland vast te stellen
- GS te mandateren om het oormerk van € 2,5 mln. binnen de Brede Bestemmingsreserve uit
te werken binnen de kaders van de Aanpak stikstof in Flevoland en de middelen daarvoor
te benutten
- Een bedrag van € 300.000 structureel toe te voegen aan het budget Omgevingsdienst ten
behoeve van de kosten voor vergunningverlening
- Met het oog op het derde beslispunt de 6e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen
Samenvatting:
Besluitvorming’ Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder’
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - CU - Kadastraal onderzoek Zon op dak
Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A.
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van ChristenUnie van 15
december 2020 over kadastraal onderzoek Zon op dak.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.
Samenvatting:
Op 15 december 2020 heeft ChristenUnie schriftelijke statenvragen gesteld over kadastraal
onderzoek Zon op dak. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 12 januari
2021.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - CDA - Tellingen bij kruisingen en wegen
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA van 16 december
2020 over tellingen bij kruisingen en wegen.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.
Samenvatting:
Op 16 december 2020 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over tellingen bij kruisingen en
wegen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 19 januari 2021.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - GroenLinks en PvdD - Uitspraak Reclame Code Commissie over
Airportkrant
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks en de Partij
voor de Dieren van 4 januari 2021 over de uitspraak Reclame Code Commissie over de
Airportkrant.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.
Samenvatting:
Op 4 januari 2021 hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over
de uitspraak Reclame Code Commissie over de Airportkrant. Het college heeft de antwoorden op
deze vragen vastgesteld op 19 januari 2021.
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Onderwerp:
Provinciale reactie op adviesrapport commissie Van Vollenhoven
Portefeuillehouder:
Rijsberman, M.A.
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het adviesrapport van de commissie Van Vollenhoven dat is opgesteld in
opdracht van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
2. Middels bijgesloten brieven aan Staatsbosbeheer en aan de Rijkdienst voor het Cultureel
Erfgoed de reactie van de provincie, mede namens de stuurgroep Nationaal Park Nieuw Land,
bij Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder de aandacht te
brengen.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben mede namens de stuurgroep van Nationaal Park Nieuw Land een
reactie verstuurd aan Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op het
adviesrapport van de commissie Van Vollenhoven ‘Nationale Landschapsparken. Oriëntatie op
nieuwe Nationale Parken van Wereldklasse’, dat in opdracht van hen is opgesteld.
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Onderwerp:
Definitief Normenkader Rechtmatigheid 2020
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. Het definitieve "Normenkader Rechtmatigheid 2020" vast te stellen.
2. Het definitieve "Normenkader Rechtmatigheid 2020" ter kennisname aan te bieden bij
Provinciale Staten.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben op 19 januari 2021 het definitieve "Normenkader Rechtmatigheid
2020" vastgesteld. Het Normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountscontrole
relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van het Normenkader ondersteunt de accountant
Provinciale Staten in haar controlerende rol.
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Onderwerp:
Subsidie FBE 2021
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. Aan de Stichting Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) een subsidie voor 2021 toe te kennen
van maximaal € 200.000.
2. De subsidie ten laste te brengen van de gelabelde begrotingspost 40015 Faunabeheereenheid.
3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
• de raming op begrotingsonderdeel 40015 Faunabeheereenheid Flevoland wordt verhoogd
met € 126.835 ten laste van het aangebrachte oormerk voor dit onderwerp binnen de
stelpost Nieuw Beleid;
• hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten 11 november
2020;
• Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in
mandaat genomen begrotingswijziging.
Samenvatting:
De provincie geeft € 200.000 subsidie aan de Faunabeheereenheid Flevoland voor de uitvoering
van de wettelijke taken op grond van de Wet natuurbescherming.
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Onderwerp:
Herbeschikking Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan het Flevolands Agrarisch
Collectief
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. De lopende beschikking Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 t/m 2021 aan het
Flevolands Agrarisch Collectief per 31 december 2019 te beëindigen;
2. Aan het Flevolands Agrarisch Collectief een herbeschikking Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer te verlenen voor de periode 2020 t/m 2025 van € 703.613,86 per jaar.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten stemmen in met herbeschikking van het Agrarisch- Natuur en
Landschapsbeheer aan het Flevolands Agrarisch Collectief van € 703.613,86 van 2020 tot en met
2025. De beschikking wordt beëindigd zodra het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in
werking treedt.
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Onderwerp:
Verlenen van een tijdelijke ontheffing aan het Koninklijk Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum te Marknesse om in 2021 te vliegen met drones met vaste vleugels in
afwijking van de beleidsregel ontheffing TUG.
Portefeuillehouder:
Smelik, C.W.
Beslispunten:
1. In te stemmen met het afwijken van de Beleidsregel ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk
Gebruik (TUG) vanwege de ligging van de luchthaven nabij een gebied dat onderdeel is van
Natuur-netwerk Nederland, en een tijdelijke ontheffing aan het Koninklijk Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum te Marknesse te verlenen om voor maximaal 12 dagen in 2021 te
vliegen met drones met vaste vleugels.
Samenvatting:
In afwachting van de af te geven verklaring veilig gebruik luchtruim voor de nieuwe
luchthavenregeling die op 1 december 2020 is vastgesteld, hebben Gedeputeerde Staten van
Flevoland besloten om in afwijking van de beleidsregel ontheffing TUG vanwege de ligging van de
luchthaven nabij een gebied dat onderdeel is van Natuurnetwerk Nederland, een tijdelijke
ontheffing te verlenen aan NLR te Marknesse om vanaf hun terrein voor maximaal 12 dagen in
2021 te vliegen met drones met vaste vleugels, zodat kan worden voorkomen dat diverse
onderzoeksprojecten vertraging oplopen.
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Onderwerp:
Vaststelling wijziging Omgevingsverordening Flevoland i.v.m. aanpassing Bijlage 8 (lijst
vrijgestelde soorten) en wijziging Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Provincie
Flevoland 2016 i.v.m. de toevoeging van jaarrond beschermde nesten
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. De wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland in verband met het verwijderen van
kleine marterachtigen van Bijlage 8 (vrijgestelde soorten), vast te stellen;
2. De wijziging Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Provincie Flevoland 2016, in
verband met de toevoeging van jaarrond beschermde nesten, vast te stellen.
Samenvatting:
Provincie Flevoland heeft een zorgplicht ten aanzien van het beschermen van soorten.
Geconstateerd is dat een aantal van deze soorten momenteel een slechte staat van
instandhouding kent en dat er sprake is van een negatieve trend. Gedeputeerde Staten hebben
besloten de bescherming van een aantal van deze soorten te verbeteren en hebben daartoe de
wijziging Omgevingsverordening Flevoland, in verband met het verwijderen van kleine
marterachtigen van Bijlage 8 (vrijgestelde soorten) en de wijziging Beleidsregels uitvoering Wet
natuurbescherming Provincie Flevoland 2016, in verband met de toevoeging van jaarrond
beschermde nesten, definitief vastgesteld.

