
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 2 maart 
2021 

1 Onderwerp:  
Vaststelling ontwerp Waterprogramma  

Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met bijgaand statenvoorstel waarin opgenomen de volgende beslispunten: 

- Het ontwerp waterprogramma inclusief bijlagen vast te stellen en deze ter inzage te 
leggen; 

- Een bedrag van € 225.000 structureel te onttrekken aan de Stelpost Nieuw Beleid (oormerk 
NB019 Water); 

- De 7e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen; 
- Extra ambities van Provinciale Staten met betrekking tot het Waterprogramma af te wegen 

bij de Perspectiefnota 2022-2025. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan Provinciale Staten voor het Waterprogramma in 
ontwerp vast te stellen. Het Waterprogramma is het kaderstellende plan voor het regionale 
waterbeleid. Het is opgesteld in overleg met de gebiedspartners, waaronder het waterschap. Er is 
een intensief voorbereidingstraject aan vooraf gegaan met beleidsevaluatie en onderzoek. Ook 
Provinciale Staten zijn in het voortraject op meerdere momenten betrokken geweest. 
 
Na vaststelling door Provinciale Staten van Flevoland, naar verwachting in maart 2021, ligt het 
ontwerp zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. 
Het definitieve Waterprogramma zal vervolgens in het najaar ter besluitvorming aan Provinciale 
Staten worden voorgelegd. 



 

 
2 Onderwerp:  

Vaststellen ontwerp Programma Landschap van de Toekomst (PLvdT) 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

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

- het Programma Landschap van de Toekomst inclusief de appendix Handboek 
Kernkwaliteiten Flevoland in ontwerp vast te stellen en deze ter inzage te leggen; 

- een bedrag van € 650.000 te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve (oormerk 
R009084 Landschapsvisie); 

- de 8e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
2. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen. 
3. De ambities van Provinciale Staten met betrekking tot het Programma Landschap van de 

Toekomst af te wegen bij de Perspectiefnota 2022-2025. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan Provinciale Staten voor het Programma Landschap 
van de Toekomst in ontwerp vast te stellen. Hiermee zorgen we er voor dat het provinciale 
landschapsbeleid actueel is. Dit beleid is voorbereid en besproken met mede-overheden en 
gebiedspartners. Na vaststelling door Provinciale Staten van Flevoland, naar verwachting in maart 
2021, ligt het ontwerp zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een inspraakreactie 
geven. Deze reacties kunnen leiden tot aanpassingen in het programma. Wij verwachten dat 
Provinciale Staten in het najaar besluiten over de vaststelling van het definitieve Programma 
Landschap van de Toekomst.  

3 Onderwerp:  
Bossenstrategie tbv oordeelsvormende ronde RND 3-3-2021 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de bossenstrategie provincie Flevoland en aan Provinciale Staten voor te 

stellen: 
a. De opgaven die aan deze strategie ten grondslag liggen vast te stellen. 
b. De kwantitatieve ambitie die in de strategie centraal staat (1700 ha bosuitbreiding in 2050 

waarvan 1200 in 2030, uitgewerkt in de prioriteringsladder) vast te stellen. 
c. De overige niet gekwantificeerde ambities vast te stellen. 

Samenvatting: 
De provincie Flevoland werkt aan de afronding van haar bossenstrategie, in navolging van een 
gezamenlijk landelijk traject van Rijk en provincies. Centraal staat de ambitie om extra bomen 
aan te planten: 1200 hectare in 2030, en daarna nog eens 500 ha (tot 2050). Deze ambitie wordt 
gerealiseerd  via de aanleg van landschapselementen (onder andere ter inpassing van grote 
ruimtelijke ontwikkelingen), door bos in en om (nieuwe) woonwijken aan te leggen, door 
landbouw en bosaanleg te combineren (via agroforestry) en via de aanleg van klimaatbos (waarbij 
bedrijven en burgers het initiatief nemen, bijvoorbeeld ter compensatie van de CO2 uitstoot). 
Voor een beperkt deel komt er bos binnen de bestaande natuurgebieden. De uitvoering van de 
ambities zal plaatsvinden via het nog op te zetten programma Flevoland Natuurinclusief. 



 

4 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - JA21 - Visualisaties RES  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 25 januari 2021 

over visualisaties RES. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 

Samenvatting: 
Op 25 januari 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over visualisaties RES. Het 
college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 23 februari 2021.  

 
5 Onderwerp:  

Beantwoording statenvragen - JA21 - Eigenaarschap zonneparken  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 25 januari 2021 

over eigenaarschap zonneparken.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 25 januari 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over eigenaarschap 
zonneparken. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 23 februari 2021. 



 

6 Onderwerp:  
Interbestuurlijk toezicht Huisvesting vergunninghouders tweede helft 2020  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de taakstelling voor de gemeenten in de provincie Flevoland in de 

tweede helft van 2020. 
2. Vast te stellen dat de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun 

taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de tweede helft van 2020 adequaat 
hebben uitgevoerd. 

3. Kennis te nemen van de gemaakte afspraken en uitgestelde beoordeling naar april 2021 van de 
gemeente Lelystad inzake het huisvesten van vergunninghouders. 

4. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de stand van zaken op dit 
dossier. 

Samenvatting: 
Elke gemeente moet op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen 
vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voorzien van een passende 
woning. 
Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de gemeenten Almere, Dronten, 
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taakstelling adequaat hebben uitgevoerd.  
Met de gemeente Lelystad is de afspraak gemaakt dat zij op 1 april 2021 alle achterstanden en 
beide taakstellingen van 2020 hebben gerealiseerd. Daarom zullen zij in april 2021 beoordeeld 
worden. De gemeente staat nog steeds onder actief toezicht. 



 

7 Onderwerp:  
Coulance verlening aan de Stichtingen Organisatie Oude Muziek, Almere City Marketing, 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder en De Jongens van de Nacht.  

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Aan de volgende organisaties coulance te verlenen door af te zien van lagere vaststelling van 

de verleende subsidies, door de subsidie over 2020, voor deze organisaties als volgt vast te 
stellen: 
a. Stichting Organisatie Oude Muziek   -    € 25.000  (#2626655) 
b. Stichting Almere City Marketing       -    € 25.000  (#2486318) 
c. Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder -    € 24.373  (#2487589) 
d. Stichting De Jongens van de Nacht               -    € 23.841  (#2486962) 

2. Met deze organisaties daarbij de afspraak te maken dat zij het niet benutte deel van de 
subsidie gaan inzetten om de gevolgen van Corona verder te beperken. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de Stichting Organisatie Oude Muziek, 
Stichting Almere Citymarketing, Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Stichting Jongens 
van de Nacht coulance te verlenen voor het niet of niet geheel uitvoeren van hun activiteiten en 
het niet kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat de 
subsidie voor het programma Nieuw land Oude Muziek 2020 deel II en de festivals  Almere Haven 
Festival 2020, Zomer op Schokland 2020 en NOPPOP 2020 intact blijft. 

8 Onderwerp:  
Afwijzing handhavingsverzoek MOB voor Sebava  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. Afwijzen van het handhavingsverzoek van Coöperatie Mobilisation for the environment (MOB) 

met betrekking tot varkenshouderij Sebava. 

Samenvatting: 
Er is een verzoek binnengekomen om handhavend op te treden tegen een varkenshouderij waar 
geen geldige vergunning is afgegeven volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). GS heeft 
besloten het handhavingsverzoek af te wijzen. Het bedrijf heeft in 2017 PAS-melding gedaan 
conform de toen geldende regelgeving. Tijdens een controle is geconstateerd dat de huidige 
bedrijfsvoering binnen de depositieruimte uit de PAS-melding plaatsvindt. In de Tweede Kamer is 
de Stikstofwet aangenomen en zal binnenkort worden aangeboden aan de Eerste Kamer. In de 
Stikstofwet wordt expliciet opgenomen dat PAS-meldingen van voor mei 2019 zullen worden 
gelegaliseerd. Handhavend optreden op het niet hebben van een Wnb-vergunning is onevenredig 
nu er op landelijk niveau gewerkt wordt aan legalisatie van deze PAS-meldingen en de 
varkenshouderij binnen afzienbare tijd over een Wnb-vergunning zal beschikken.  
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