
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 20 april 
2021 

 
 1 Onderwerp:  

Cultuurconvenant 2021-2024  
 
Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met ondertekening van het Cultuurconvenant 2021-2024 Ministerie van OCW – 

Flevoland. 
2. Gedeputeerde Rijsberman mandaat te verlenen om het cultuurconvenant namens Flevoland te 

ondertekenen. 
 
Samenvatting: 
Provincie Flevoland heeft samen met de gemeente Almere en het ministerie van OC&W voor de 
komende vier jaar een cultuurconvenant afgesloten. Dit convenant regelt de afstemming en 
afspraken op hoofdlijnen van het wederzijds cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.  

  
 
 

 
 

2 Onderwerp:  
Wob-besluit deelbesluit II inzake Marker Wadden 
 
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 post 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 de eerste fase van de aanleg Marker 
Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk 
openbaar te maken. Dit besluit betreft deelbesluit II. 
  

 
  



 

3 Onderwerp:  
Beantwoording Statenvragen - JA21 - Mailboxen gewist door gemeente Almere 
 
Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 9 maart 2021 
over mailboxen gewist door gemeente Almere. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 9 maart 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over mailboxen gewist door 
gemeente Almere. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 6 april 2021.  
  

 
 
 
 
 

4 Onderwerp:  
Coulancemaatregelen 2021 voor subsidieontvangers in verband met COVID-19 
 
Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J. 
 
Beslispunten: 
1. Voor 2021 vergelijkbare coulancemaatregelen als in 2020 vast te stellen voor 

subsidieontvangers die als gevolg van de COVID-19 crisis en de door het Rijk afgekondigde 
beperkingen: 
a. de in 2021 gesubsidieerde activiteiten niet of niet volledig kunnen uitvoeren en/of; 
b. de subsidieverplichtingen niet of niet geheel kunnen nakomen of; 
c. behoefte hebben aan hogere bevoorschotting om acute liquiditeitsproblemen te 

voorkomen.  
2.    Ter verduidelijking bij de vaststelling van subsidies de volgende uitgangspunten worden 

gehanteerd: 
a. een subsidie wordt vastgesteld op de noodzakelijk en daadwerkelijk gemaakte 

subsidiabele kosten tot aan het maximaal toegezegde bedrag, naar rato van de 
provinciale subsidie; 

b. de subsidieontvanger moet zich maximaal hebben ingespannen om onnodige kosten te 
voorkomen.  

3.    Een hogere bevoorschotting van éénmalige subsidies mogelijk te maken door de 
hardheidsclausule die in de Algemene Subsidieverordening Flevoland (hierna ASF) is 
opgenomen toe te passen. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten komen ook in 2021 instellingen tegemoet die op grond van de Algemene 
subsidieverordening Flevoland 2012 subsidie ontvangen en als gevolg van de COVID-19 crisis 
problemen ondervinden. Deze instellingen kunnen een beroep doen op twee tegemoetkomingen. 
1. Voor instellingen die de afgesproken activiteiten en verplichtingen niet (volledig) kunnen  

nakomen door de coronamaatregelen, gaat provincie Flevoland niet over tot intrekking van de 
voor 2021 verleende subsidies. De provincie stelt in die gevallen de subsidie vast op de 
noodzakelijke en daadwerkelijke kosten die de instellingen hebben gemaakt. Daarbij houdt 
de provincie rekening met de verhouding van financiering die eventueel ook door andere 
partijen is verstrekt. 



 

2. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, kunnen door de provincie Flevoland 
gesubsidieerde instellingen voor het jaar 2021 een 100% voorschot krijgen. Instellingen 
kunnen hiertoe een verzoek indienen via een melding wijziging op 
https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf 

  
 
 
 

5 Onderwerp:  
Aanwijzen zwemlocaties 2021 
 
Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De lijst met 1 potentiële en 33 officiële zwemgelegenheden in oppervlaktewater voor de 

provincie Flevoland in 2021 vast te stellen middels het Besluit Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden op grond van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). 

2. De in de lijst genoemde genoemde zwemgelegenheden in oppervlaktewater tevens de functie 
van zwemwater toe te kennen. 

3. Het belang van alertheid op een goede waterkwaliteit en de wens voor aanvullende 
maatregelen per brief kenbaar te maken aan de gemeente Lelystad (en het waterschap 
Zuiderzeeland). 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de lijst met 33 officiële zwemlocaties in Flevoland 
vastgesteld. Op 1 mei begint het zwemwaterseizoen. Vanaf dat moment wordt het water met 
regelmaat gecontroleerd op schadelijke bacteriën bij de officiële zwemlocaties. Ook wordt er 
gecontroleerd op de aanwezigheid van blauwalgen en afval, zoals glas, drijfvuil en olie. De 
zwemlocaties met voorzieningen zijn te vinden op de zwemwaterkaart op www.zwemwater.nl. 
Specifieke aandacht besteden Gedeputeerde Staten vanuit de aanwijzende en toezichthoudende 
rol aan ’t Bovenwater vanwege de daar regelmatig optredende blauwalgproblematiek.  
  

 
 
 

6 Onderwerp:  
Subsidieverlening 2020 - Stichting SubSub - COVID19 maatregelen Flevolandse culturele 
instellingen  
 
Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
Met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland een 
subsidie van € 25.000 te verlenen aan de stichting SubSub in het kader van de ‘Nadere Regels 
subsidiering COVID 19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen’. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen aan de stichting SubSub in het 
kader van de Nadere Regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen. 
 
  

 

http://www.zwemwater.nl/


 

 
7 Onderwerp:  

Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk beter verbonden  
 
Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Het plan "Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk 

beter verbonden" als gezamenlijk product van de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en 
Flevoland vast te stellen; 

2. Het plan samen met de drie genoemde provincies vóór 1 mei 2021 aan te bieden aan de 
Tweede Kamer; 

3. Provinciale Staten middels bijgevoegde Statenmededeling informeren over het proces 
aangaande het plan. 

 
Samenvatting: 
Samen met de provincies Drenthe, Groningen en Friesland zal de provincie Flevoland het plan 
"Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk beter verbonden" 
aanbieden aan de Tweede Kamer. Daarmee komen de vier noordelijke provincies tegemoet aan 
de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch, waarin wordt gevraagd om voor 1 mei 2021 de 
hoofdcontouren van een deltaplan van en voor het Noorden met de Tweede Kamer te delen. 
Insteek van het deltaplan is de bereikbaarheid en het wonen en werken in het Noorden te 
stimuleren. In het plan zijn de benodigde investeringen hiervoor beargumenteerd, waarbij de 
Lelylijn een belangrijk onderdeel van het investeringspakket is. 
 
  

 
 
 

8 Onderwerp:  
Beantwoording Statenvragen - JA21 - Financiële schade provincie Flevoland n.a.v. surseance van 
betaling Emotional Brain 
 
Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J.  
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke vragen van de Statenfractie JA21 van 10 

april 2021 over mogelijke financiële schade voor de provincie naar aanleiding van de 
verleende surseance van betaling aan Emotional Brain. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 10 april 2021 heeft JA21 schriftelijke vragen gesteld over de financiële gevolgen voor de 
provincie Flevoland naar aanleiding van de door de Rechtbank verleende surseance van betaling 
aan Emotional Brain. Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft de antwoorden op deze vragen 
vastgesteld op 20 april 2021 
  

 


	Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 20 april 2021 
	 1 Onderwerp:  Cultuurconvenant 2021-2024  
	2 Onderwerp:  Wob-besluit deelbesluit II inzake Marker Wadden 
	3 Onderwerp:  Beantwoording Statenvragen - JA21 - Mailboxen gewist door gemeente Almere 
	4 Onderwerp:  Coulancemaatregelen 2021 voor subsidieontvangers in verband met COVID-19 
	5 Onderwerp:  Aanwijzen zwemlocaties 2021 
	6 Onderwerp:  Subsidieverlening 2020 - Stichting SubSub - COVID19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen  
	7 Onderwerp:  Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk beter verbonden  
	8 Onderwerp:  Beantwoording Statenvragen - JA21 - Financiële schade provincie Flevoland n.a.v. surseance van betaling Emotional Brain 




