
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 25 mei 2021 

1 Onderwerp:  
Flevolandse Norm 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 
1. De Flevolandse Norm vast te stellen en in te stemmen met het aangaan van de bijbehorende 

Intentieverklaring 
 
Samenvatting: 
Het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft ingestemd met de Flevolandse Norm en 
de daarbij behorende Intentieverklaring. 

2 Onderwerp:  
Uitvoering interbestuurlijk toezicht archieven over 2019-2020 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de beoordelingen van de gemeenten en het waterschap op het onderdeel 

informatie- en archiefbeheer in het kader van het interbestuurlijk toezicht:  
- Gemeente Lelystad: adequaat 
- Gemeente Dronten: redelijk adequaat 
- Gemeente Noordoostpolder: redelijk adequaat 
- Gemeente Urk: redelijk adequaat 
- Gemeente Zeewolde: redelijk adequaat 
- Waterschap Zuiderzeeland: redelijk adequaat 

2. De colleges van burgemeester en wethouders en het college van dijkgraaf en heemraden van 
genoemde organisaties middels bijgevoegde brieven te informeren over de vastgestelde 
beoordeling. 

 
Samenvatting: 
Op basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht houden Gedeputeerde Staten 
interbestuurlijk toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995. Daarmee houden Gedeputeerde 
Staten toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij de gemeenten en het waterschap. 
Voor de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland 
is de beoordeling over 2019 afgerond. Hieruit volgt een kwalificatie voor de uitvoering van de 
archiefwettelijke taken in 2019 met een doorkijk naar de actuele situatie in 2020, hierbij is 
rekening gehouden met de corona-epidemie. 
De gemeente Lelystad scoort ‘adequaat’ (groen) en de overige gemeenten en het waterschap 
scoren ‘redelijk adequaat’ (oranje). De betreffende colleges worden schriftelijk geïnformeerd 
over de uitkomsten van de beoordeling. In verband met het oplopen van de interventieladder bij 
de gemeente Almere voert de provincie maatwerktoezicht uit. Daarom is de gemeente Almere 
niet opgenomen in deze beoordelingsronde.  



 

3 Onderwerp:  
Partiële herziening meerjarenprogramma FVA 2021-2025 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de partiële herziening van het Meerjarenprogramma FVA 2021-2025; 
2. Onder voorbehoud van besluitvorming in het college van B&W van gemeente Almere, door 

middel van bijgaand statenvoorstel, Provinciale Staten voor te stellen: 
a. Programmalijn 4 Cultuur en Toerisme uit te breiden met Sport en aan deze programmalijn 

de sleutelprojecten Sport & bewegen in de openbare ruimte, Topsport en Buitenzwembad 
toe te voegen; 

b. Sleutelproject Verbreding A27 op te nemen in hoofdstuk 11 Bereikbaarheid; 
3. Met openbaarmaking van het collegevoorstel, -besluit en verzending van het Statenvoorstel te 

wachten tot besluitvorming door het college B&W van gemeente Almere heeft 
plaatsgevonden. 

 
Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het toevoegen van een viertal 
projecten aan het Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025. Het gaat om 
een bijdrage aan de verbreding van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere Haven, en drie 
projecten in het kader van Sport. Het verrijken van het programma met sport-projecten is een 
uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland. Er 
worden extra investeringen gedaan in voorzieningen om te sporten en te bewegen in de openbare 
ruimte. Daarnaast is er geld gereserveerd voor topsport evenementen, zowel watersport als 
indoor in het Topsportcentrum in Poort. Het derde sportproject is een verkenning naar het 
mogelijk realiseren van een buitenzwembad en bijbehorende voorzieningen met een regionale 
uitstraling. 
 
Met het programma Almere 2.0 werken het Rijk, provincie Flevoland, gemeente Almere en 
gemeente Amsterdam samen aan een gezond groeiend Almere. Ingebed in een gezonde regio. Om 
dit te realiseren is het gezamenlijk Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ingesteld. Hieruit worden  
sleutelprojecten gerealiseerd die een substantieel verschil maken op het gebied van onder andere 
economie, onderwijs, recreatie en groene leefomgeving. 



 

4 Onderwerp:  
Vaststelling eerste wijziging nadere regels Versterking Maritieme onderwijsinfrastructuur 
Noordelijk Flevoland  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De eerste wijziging van de 'Nadere Regels Versterking Maritieme onderwijsinfrastructuur 

Noordelijk Flevoland' vast te stellen waardoor het subsidieplafond van deze regeling wordt 
verhoogd met € 350.000; 

2. Daarbij inspraak achterwege te laten omdat sprake is van een technische wijziging. 
 
Samenvatting: 
Op 18 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten het subsidieplafond van de Nadere Regels 
Versterking Maritieme onderwijsinfrastructuur Noordelijk Flevoland verhoogd met € 350.000. Het 
nieuwe subsidieplafond wordt € 1.850.000. Per 1 juni 2021 is het voor onderwijsinstellingen in de 
Maritieme sector in Noordelijk Flevoland mogelijk om samen met het bedrijfsleven een subsidie 
aan te vragen om de bestaande maritieme onderwijsinfrastructuur te versterken. 



 

5 Onderwerp:  
Vaststelling Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
A. Provinciale Staten volgens bijgevoegd Statenvoorstel (#2768368) voor te stellen: 
1. 
a. Gelet op de tijdig ontvangen zienswijzen, de reacties van de betrokken overheden en het 

toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage; 
b. Gelet op de bijgevoegde Nota van beantwoording, waarin de provincie reageert op de 

voornoemde zienswijzen, reacties en adviezen, en de daaruit volgende 'Lijst van wijzigingen'; 
c. Gelet op het feit dat de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) onder de naam 

Flevoport Urk is vermeld in bijlage II van de Crisis- en herstelwet, zodat de procedurele bepa-
lingen als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing 
zijn; 

d. Gelet op de op 4 mei 2021 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
verleende ontheffing op grond van artikel 3.2 van het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening voor de realisatie van de MSNF binnen het IJsselmeer in de gemeente Urk; 

e. Het Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL20-VG01, in-
clusief het bijbehorende Milieueffectrapport (MER), gewijzigd vast te stellen. 

 
2. 
a. Aangaande artikel 3.26 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te bepalen dat het Inpassingsplan 

de gronden binnen het plangebied ervan een nieuwe bestemming geeft die de huidige, volgens 
de vigerende bestemmingsplannen geldende, bestemmingen vervangt. 

b. Aangaande artikel 3.26 lid 4 Wro te bepalen dat de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld 
in artikel 3.6, eerste lid Wro, en beslissingen op een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht niet overgaan naar de provincie, maar bij de 
desbetreffende gemeenten blijven. 

c. Aangaande de termijn als bedoeld in artikel 3.26 lid 5 Wet ruimtelijke ordening aan te sluiten 
bij de wettelijke standaardtermijn van 10 jaar. Deze uitsluiting van bevoegdheid geldt alleen 
voor plannen die in strijd zijn met de ontwikkeling waarvoor het Inpassingsplan is vastgesteld. 
De desbetreffende gemeenteraad verkrijgt zodoende 10 jaar na vaststelling van het 
Inpassings-plan weer de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden die 
in het Inpassingsplan staan. 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 eerste lid Wro, vast te stellen, omdat het 
verplichte kostenverhaal op een andere wijze verzekerd is. 

B. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen in de 
stukken. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het naar aanleiding van de inspraak gewijzigde 
Provinciale inpassingsplan, bijbehorend Milieueffectrapport voor de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland en de bijbehorende Nota van beantwoording en legt deze stukken ter 
vaststelling voor aan Provinciale Staten. Het vastgesteld Inpassingsplan wordt daarna zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegd. Gedurende die periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad 
van State. 



 

6 Onderwerp:  
Coulance inzake corona - Jeugdzeilvereniging Muiderzand – RTC Zeilen 2020

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Coulance te verlenen aan de Jeugdzeilvereniging Muiderzand voor het niet halen van de 

beoogde prestaties in verband met de coronamaatregelen en daarmee van lagere vaststelling 
van de subsidie af te zien. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de Jeugdzeilvereniging Muiderzand 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. De subsidie voor RTC Zeilen 2020 
wordt door het verlenen van coulance intact gelaten. 

7 Onderwerp:  
Subsidieverlening 2021-2023 – MOOI Noord-Holland Erfgoed Deal Campagne Kusten van het 
IJsselmeer  

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. De subsidieaanvraag van € 425.500 door MOOI Noord-Holland en Het Oversticht voor het 

uitvoeren van de Erfgoed Deal Campagne Kusten van het IJsselmeer toe te kennen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie toe te kennen aan MOOI Noord-Holland en 
Het Oversticht. Met het toekennen van deze subsidie kan de Campagne Kusten van het IJsselmeer 
worden uitgevoerd in vier provincies: Noord-Holland, Overijssel, Fryslân en Flevoland. Met tal van 
activiteiten en publicaties zal deze Erfgoed Deal Campagne zichtbaar en minder zichtbaar 
erfgoed inzetten om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Om dat te bereiken 
worden overheden, burgers en maatschappelijke bedrijven op creatieve en culturele wijze bij 
elkaar gebracht en uitgedaagd om samen te werken aan (nog) betere gebiedsplannen waarbinnen 
erfgoed, cultuurhistorie, landschap en ecologie een belangrijke plek vinden. Zo zet Flevoland zich 
in om samen met veel partners het IJsselmeerkustgebied verder te versterken en te verfraaien en  
toekomstbestendig te maken.  



 

8 Onderwerp:  
Vaststelling Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland 2021  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland 2021 vast te stellen, onder 

voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. 

2. Kennis te nemen van het onderzoek van CE-Delft/TNO naar de effecten van mogelijke 
maatregelen ter verduurzaming van mobiliteit. 

3. Provinciale Staten via bijgevoegde mededeling te informeren over het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland 2021. 

4. De colleges van Burgemeester en Wethouders van Flevoland te informeren over het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland 2021. 

 
Samenvatting: 
De overheden in Noord-Holland en Flevoland willen de CO2-uitstoot door verkeer drastisch 
verminderen. Als onderdeel van de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord hebben de 
provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam 
een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opgesteld. Het RMP biedt een overzicht van mogelijke, 
geplande en in uitvoering zijnde maatregelen en helpt gemeenten, provincies en de Vervoerregio 
bij de keuze van voor hen passende maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan meer woningen 
bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-emissiezones voor 
vrachtwagens. Ook is in het RMP geregeld hoe de voortgang wordt bewaakt. Alle regio’s in 
Nederland werken een dergelijk programma uit. 

9 Onderwerp:  
Verstedelijkingsconcept versie 2 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Verstedelijkingsconcept Versie 2 te bespreken en voor consultatie voor te leggen aan 

Provinciale Staten;  
2. In te stemmen met de concept deelregionale reactie (concept brief) op het 

Verstedelijkingsconcept Versie 2 en deze eveneens voor consultatie voor te leggen aan 
Provinciale Staten. 

3. De portefeuillehouder te machtigen om de reactie van de Staten te verwerken in een 
gezamenlijke deelregionale reactie in samenspraak met de collega portefeuillehouders van 
Almere en Lelystad. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om het Verstedelijkingsconcept Versie 2 via een Wensen en 
Bedenkingen procedure voor te leggen aan de staten en om een gezamenlijke deelregionale 
reactie te sturen. 



 

10 Onderwerp:  
Aandeelhoudersvergadering Vitens 25 mei 2021 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De aandeelhoudersvergadering van Vitens N.V. van 25 mei 2021 niet bij te wonen. 
 
Samenvatting: 
De provincie Flevoland is sinds 11 december 2007 voor 0,075% (4.316 aandelen) aandeelhouder 
van het drinkwaterbedrijf Vitens. De provincie is uitgenodigd om de aandeelhoudersvergadering 
op 25 mei 2021 bij te wonen. Gedeputeerde Staten van Flevoland stemmen in met de voorstellen 
op de agenda en zien geen aanleiding om deel te nemen aan de vergadering. 
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