
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 juni 2021 

1 Onderwerp:  
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 RHC Het Flevolands Archief  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Provinciale voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 

programmabegroting 2022 - 2025 van RHC Het Flevolands Archief. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2022-2025 van 
de gemeenschappelijke regeling RHC Het Flevolands Archief 

2 Onderwerp:  
Zomernota 2021  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de concept Zomernota 2021 inclusief de daarin opgenomen financiële 

voorstellen; 
2. De concept Zomernota 2021 via bijgaand concept statenvoorstel inclusief de bijbehorende 12e  

begrotingswijziging 2021 aan te bieden aan Provinciale Staten. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de concept Zomernota 2021 vastgesteld. De Zomernota is een 
afwijkingenrapportage met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2021 met als 
peilmoment 1 mei 2021. De Zomernota wordt aangeboden aan Provinciale Staten ter behandeling 
in de Statenvergadering van 30 juni 2021. 



 

3 Onderwerp:  
Drinkwaterbescherming 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. en Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het onderzoek Bron van bescherming van de Randstedelijke Rekenkamer 

(RRK) over de bescherming van de drinkwatervoorziening in Flevoland. 
2. Kennis te nemen van de conclusies en de aanbevelingen die via Provinciale Staten aan 

Gedeputeerde Staten zijn gericht. 
3. De aanbevelingen 1 en 3 tot en met 5 over te nemen en aanbeveling 2 -waarin wordt 

aanbevolen gemeenten een instructieregel op te leggen om de 
grondwaterbeschermingsgrenzen in ruimtelijke plannen op te nemen - niet over te nemen.  

4. In het kader van het bestuurlijk wederhoor uw bestuurlijke reactiebrief inclusief uw reactie 
op de uitgebrachte aanbevelingen vast te stellen en deze te verzenden aan de RRK. 

5. Deze besluitvorming inclusief de bestuurlijke reactiebrief te publiceren nadat de 
Randstedelijke Rekenkamer het eindrapport heeft gepubliceerd en aangeboden aan 
Provinciale Staten. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van de Randstedelijke Rekenkamer een bestuurlijke 
reactie gegeven op het onderzoek naar de bescherming van de drinkwatervoorziening in Flevoland 
en de andere drie Randstadprovincies. De conclusies van de Rekenkamer worden herkend en met 
de aanbevelingen gaat het college aan de slag. De aanbeveling om een instructie op te leggen aan 
gemeenten om in plannen de begrenzingen van grondwaterbeschermingsgebieden op te nemen 
achten Gedeputeerde Staten te zwaar; de begrenzingen worden in de Omgevingsverordening 
opgenomen en in de contacten met gemeenten en in communicatie zal intensieve aandacht aan 
deze gebieden worden besteed.  

4 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - PvdA - Gebruik burgerforum in de RES1.0 Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij van de Arbeid van 

13 april 2021 over gebruik burgerforum in de RES1.0 Flevoland. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 13 april 2021 heeft de PvdA statenvragen gesteld over gebruik burgerforum in de RES1.0 
Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 25 mei 2021.  



 

5 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - VVD - Datacenters in de verstedelijkingsstrategie MRA 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 9 april 2021 

over datacenters in de verstedelijkingsstrategie MRA. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 
 
Samenvatting: 
Op 9 april 2021 heeft de VVD statenvragen gesteld over datacenters in de 
verstedelijkingsstrategie MRA. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 25 
mei 2021.  

6 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - JA21 - Zwaar vervuild water Oostvaardersplassen 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 14 mei 2021 
(ontvan-gen op 17 mei 2021) over zwaar vervuild water Oostvaardersplassen.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 14 mei 2021 (ontvangen op 17 mei 2021) heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over 
zwaar vervuild water Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen 
vastgesteld op 1 juni 2021. 



 

7 Onderwerp:  
Opvattingen staten 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan IPO waarin mede namens Provinciale Staten 

opvattingen worden gegeven over de Kaderbrief 2022 IPO Den Haag/BIJ12. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een brief geschreven aan het IPO-bestuur naar aanleiding van de 
bespreking van de Kaderbrief 2022 van het IPO in de Statencommissie. Met waardering 
constateert het college dat het IPO zich inspant transparant te zijn in de activiteiten en de 
prestaties van het IPO op het gebied van belangenbehartiging en van de uitvoerende taken. De 
bespreking van de Kaderbrief 2022 heeft vanuit Provinciale Staten geleid tot opmerkingen over de 
mogelijkheden van beïnvloeding door de provincie. Leden ervaren onvoldoende inzicht in de 
meerwaarde en de effectiviteit van de inspanningen van het IPO. Provinciale Staten hebben 
gevraagd om informatie hierover om de afweging te kunnen maken over de bijdrage van de 
provincie Flevoland aan het IPO. 

8 Onderwerp:  
Vaststelling nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 2023 definitief vast te stellen waarin 

ambtshalve wijzigingen zijn verwerkt. 
2. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde mededeling. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de nadere regels Fonds Leefbaar Platteland 2021 - 
2023 vastgesteld. De nadere regels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op 
www.overheid.nl. Op basis van deze nadere regels kunnen vanuit genoemd Fonds subsidies 
worden verstrekt die de leefbaarheid en de sociale cohesie op het Flevolandse Platteland 
verbeteren. Vanaf 15 juni 2021 kunnen hiertoe aanvragen bij de provincie worden ingediend.  

http://www.overheid.nl/


 

9 Onderwerp:  
Vaststellen SPUK aanvraag Programma Natuur  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Instemmen met het indienen van de aanvraag in het kader van de Regeling specifieke 

uitkering Programma Natuur van € 9,6 mln. voor de periode 2021 tot en met 2023. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de aanvraag voor een uitkering van het ministerie van LNV voor het 
Programma Natuur ingediend. De aanvraag richt zich op versterking van de voor Flevoland 
relevante internationale natuurwaarden. De aanvraag is op 2 juni ’21 ingediend bij het ministerie 
van LNV. Binnen 6 weken neemt het ministerie een besluit over de aanvraag.  

10 Onderwerp:  
Informatie SMWF  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de samenwerking in Flevoland in het kader van 

Samen maken we Flevoland en het aanbod aan het rijk. 
2. In te stemmen met bijgevoegde Mededeling aan Provinciale Staten 
 
Samenvatting: 
Het laatste half jaar is de samenwerking tussen de overheden in Flevoland geïntensiveerd. Omdat 
de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is daarvan bespreking in collegeverband gewenst. Ook 
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken en de te verwachten processen. 
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