
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 4 mei 2021 

1 Onderwerp:  
Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenterstrategie in Flevoland’ 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld in te 

stemmen met het voorgestelde proces zoals beschreven in de startnotitie 'Kaderdocument 
voor datacenterstrategie in Flevoland'. 

2. Daarbij de volgende uitgangspunten voor het proces aan Provinciale Staten ter vaststelling 
voor te leggen: 
a) De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afdeling III in de 

Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking tot beschikbaarheid van energie, 
watergebruik, restwarmte, ruimtelijke inpassing en economisch ecosysteem. 

b) Het kaderdocument is een korte termijn product. 
c) Het kaderdocument gaat evolueren naarmate de onderzoeken vorderen. 
d) Het kaderdocument vormt een uitgangspunt voor de verdere beleidsaanpassingen (lange 

termijn). 
e) Er wordt meegelift met bestaande onderzoeken in het kader van restwarmte in 

Zeewolde, waarvoor al middelen beschikbaar zijn gesteld. 
f) Voor aanvullend onderzoek dat nog opgestart moet worden, is in totaal een budget van  
       € 320.000 benodigd, waarvan reeds in een budget van €100.000 is voorzien. 

3. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) in het kader 
van de datacenterstrategie vast te stellen, inhoudende dat: 
• aan het binnen de bestemmingsreserve Economisch Programma ongeoormerkt deel een 

bedrag van € 100.000 in 2021 en € 120.000 in 2022 wordt onttrokken, ter dekking en 
verantwoording van de met de benodigde aanvullende onderzoeken samenhangende lasten; 

• Provinciale Staten te informeren over deze (na instemming met de startnotitie door 
Provinciale Staten) in mandaat te nemen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-
besluitenlijst. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten te starten met een proces om tot een kaderdocument te 
komen voor datacenterstrategie in Flevoland. In dit proces wordt samen met Provinciale Staten 
verkend welke minimale eisen aan datacenterontwikkelingen gesteld moeten worden in de 
daarvoor geschikte gebieden. Zodra Provinciale Staten hebben ingestemd met de startnotitie, zal 
ter dekking van de met dit proces samenhangende lasten een begrotingswijziging worden 
doorgevoerd.  



 

2 Onderwerp:  
Wob-besluit inzake opsplitsing WBE 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). 
2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken. 

Samenvatting: 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van documenten inzake de splitsing van de Wildbeheereenheden (WBE), heeft 
het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te 
maken.  

3 Onderwerp:  
Wob-besluit deelbesluit I inzake Landschapskunstwerk Riff 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L.  

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). 
2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken. 

Samenvatting: 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot het landschapskunstwerk Riff, heeft het 
college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. 
Dit betreft deelbesluit I. 



 

4 Onderwerp:  
Opheffen commissie van deskundigen Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. De commissie van deskundigen Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied op te heffen en de leden

van de commissie hierover per brief te informeren; 
2. Het instellingsbesluit commissie van deskundigen Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied in te 

trekken. 

Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de commissie opgeheven die was aangesteld om te 
adviseren over de subsidieaanvraag van de gemeente Dronten. Deze aanvraag was ingediend in 
het kader van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017 – 2019.  

5 Onderwerp:  
Bijdrage aanpak Eenzaamheid  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de door CMO voorgestelde project ‘aanpak eenzaamheid’; 
2. In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie aan CMO voor het project 

‘aanpak eenzaamheid’ ter hoogte van € 150.000, periode april 2021 - maart 2023 en 
resterende bedrag (€ 50.000) beschikbaar te houden voor aanvullende initiatieven die lopende 
dit traject naar voren komen; 

3. De herziene programmering van de reserve Krachtige Samenleving vast te stellen; 
4. Met het oog op beslispunt 2 en 3 de gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te 

stellen, inhoudende dat: 
a. de storting in de reserve Krachtige Samenleving wordt verhoogd met € 200.000 t.l.v. het 

aangebrachte oormerk voor het onderwerp ‘eenzaamheid’ binnen de Brede 
Bestemmingsreserve, 

b. de raming op begrotingsonderdeel 40800 Krachtige Samenleving wordt verhoogd met  
€ 312.000 in de periode 2021-2022 ten laste van de reserve Krachtige Samenleving, 

c. hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten 11 november 2020 
en 9 september 2020, 

d. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in 
mandaat genomen begrotingswijziging; 

5. Bijgevoegde mededeling ter informatie naar Provinciale Staten te sturen. 

Samenvatting: 
Eenzaamheid is een toenemend probleem in onze samenleving dat wordt versterkt door de 
Corona-pandemie. Ook in Flevoland is deze ontwikkeling aanwezig, hoorbaar en zichtbaar. 
Provinciale Staten hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling en budget 
beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid. In dit voorstel geeft 
GS akkoord op een door CMO Flevoland voorgestelde Flevolandse aanpak en monitoring van de 
ontwikkelingen. 



 

6 Onderwerp:  
Regionale Energie Strategie 1.0 Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten:
1. In te stemmen met het Statenvoorstel waarin PS wordt voorgesteld de RES 1.0 Flevoland vast 

te stellen en kaders mee te geven voor de warmtetransitie. De beslispunten bij dit voorstel 
zijn:  

 1.1. De Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 (RES 1.0) vast te stellen, met daarin de      
         onderdelen; 

- Het bod betreft het realiseren van bestaand beleid, wat neerkomt op 5,81 TWh aan 
hernieuwbare energie in 2030 bestaande uit wind (4,64 TWh) en zon (1,17 TWh); 

- Als regio verder in te zetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven; 
- Inwoners en ondernemers actief te betrekken bij het opstellen van toekomstig 

ruimtelijk energiebeleid en projecten door middel van proces-, project- en financiële 
participatie; 

- Als regio verder te onderzoeken wat eventuele nieuwe locaties en technieken zijn 
voor alternatieve duurzame opwekking en opslag. 

1.2. De RES de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven via de Regionale Struc-
tuurvisie Warmte; 
- In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut wordt waar ze 

beschikbaar is; 
- Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt; 
- Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen gemeenten en 

onderling in de regio; 
- Er komen aandachtspunten voor warmtenetten, onder andere over toegang, 

eigenaarschap, financiering en afname. Deze punten zijn in ontwikkeling en krijgen 
een plek in een later RES. 

2. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele wijzigingen in de bijgevoegde stukken. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten de RES 1.0 Flevoland ter vaststelling aan Provinciale 
Staten aan te bieden. De RES 1.0 bestaat voornamelijk uit bestaand beleid voor zon- en 
windenergie en daarnaast uit afspraken over o.a. energiebesparing, de warmtetransitie, 
(alternatieve vormen voor) duurzame energie, opslag en participatie. 
Het bod vanuit de regio Flevoland biedt een aanzienlijke bijdrage aan het landelijke doel om in 
2030 een totaal van 35 TWh aan hernieuwbare elektriciteit op land te produceren. De Regionale 
Energiestrategie (RES) maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord. 
 
Gedeputeerde Staten leggen de RES 1.0 voor aan Provinciale Staten voor ter vaststelling. 
Gelijktijdig vindt eenzelfde proces plaats bij de volksvertegenwoordigingen van de Flevolandse 
gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland. 



 

7 Onderwerp:  
Heipalen boringsvrije zone Windpark Zeewolde 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. Te besluiten om in een bestuurlijk overleg over de ontstane situatie rondom te diepe heipalen 

in de boringsvrije zone als volgt in te zetten: 
- De reeds gemaakte vibropalen te laten zitten; 
- De locatie SCH-09 op de zogenaamde Schollevaarlijn waar al enkele vibropalen zijn aange-

bracht af te laten ronden met vibropalen; 
- De overige locaties waarbij heipalen dieper aangebracht worden dan de toegestane diepte 

alsnog met prefabpalen te laten uitvoeren. 
2. Te besluiten dat gedeputeerde Cora Smelik het bestuurlijk overleg namens de provincie gaat 

voeren 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bestuurlijk overleg te voeren met Windpark 
Zeewolde. Tijdens een vrije veld-controle in de boringsvrije zone is door een toezichthouder van 
de OFGV geconstateerd dat windpark Zeewolde voor de fundering van de windmolens 
zogenoemde vibro-heipalen gebruikt. Op enkele plekken zijn deze vibropalen door de 
beschermende kleilaag geheid. Dit is niet in overeenstemming met de lijn van de 
Omgevingsverordening Flevoland waarin is beoogd alleen prefab palen toe te staan in de 
beschermende kleilaag. Nader onderzoek heeft opgeleverd dat het windpark conform een 
onherroepelijke vergunning aan het werk is en dat er in die zin geen sprake is van een overtreding 
van de omgevingsverordening.  
In het kader van de zorgplicht voor de drinkwaterkwaliteit is het windpark in een bestuurlijk 
overleg wel met klem verzocht de resterende windmolenlocaties waar door de beschermende 
kleilaag wordt geheid uit te voeren met de gewenste prefab palen. Het windpark heeft 
aangegeven dit maatschappelijke belang te erkennen en toegezegd haar uiterste best te doen de 
mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. 

8 Onderwerp:  
Deelbesluit II inzake Landschapskunstwerk Riff  

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). 
2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken. 

Samenvatting: 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot het landschapskunstwerk Riff, heeft het 
college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. 
Dit betreft deelbesluit II.  



 

9 Onderwerp:  
Bevestigen NOVB-afspraken over beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2e helft 2021  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de afspraken die op 9 april 2021 in NOVB-verband (samenwerkingsverband 

Rijk, decentrale OV-autoriteiten en OV-bedrijven) op hoofdlijnen gemaakt zijn en die in grote 
lijnen inhouden dat: 
a. Het Rijk voornemens is de zogenoemde BeschikbaarheidsVergoeding Openbaar Vervoer 

2021 (BVOV21) voor de 1e helft van 2021 te verlengen tot 31 december 2021 op basis van 
dezelfde afspraken en onder dezelfde voorwaarden.  

b. De decentrale OV-autoriteiten de netto-concessiebijdragen voor heel 2021 handhaven op 
het niveau van de voorgenomen exploitatiesubsidie. 

c. De concessiehouder in staat wordt gesteld om voor heel 2021 een kostenreductie van 7% 
c.q. 5% door te voeren, dan wel door de decentrale OV-autoriteit in het overblijvende 
financiële tekort wordt voorzien, zodanig dat voor de concessiehouder een nulresultaat 
ontstaat in 2021.  

d. De NOVB-partners uiterlijk begin juli 2021 tot uitgewerkte landelijke afspraken komen over 
een regeling inzake beschikbaarheid openbaar vervoer na 2021 en transities in het 
openbaar vervoer na 2021.  

2. In dit verband in beginsel bereidheid te bevestigen om - als onderdeel van een landelijk 
uitgewerkte en in DOVA-verband akkoord bevonden NOVB-afsprakenset inzake 
beschikbaarheid OV en transities OV – ook na 2021 aanvullend bij te dragen aan perspectief 
per concessie. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten bevestigen de landelijke afspraken tussen het Rijk, de openbaar 
vervoersector en de decentrale OV-autoriteiten over het verlengen van de 
beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer tot en met de 2e helft 2021. Deze rijksbijdrage 
zorgt dat het openbaar vervoer-aanbod ondanks de grote verliezen door fors dalende 
reizigersaantallen door de Corona-pandemie grotendeels in stand kan blijven. 
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