
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 23 maart 
2021 

 
 

1 Onderwerp:  
Monitoring Omgevingsvisie FlevolandStraks 
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Instemmen met de voorgenomen aanpak voor de monitor en midtermreview Omgevingsvisie, 

te weten het opstellen van:  
a) een integrale rapportage ‘Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks’ 
b) een thematische pagina ‘Monitor Omgevingsvisie FlevolandStraks’ op Feitelijk Flevoland    
c) een Midtermreview Omgevingsvisie FlevolandStraks       

2. Instemmen met PS Mededeling ‘Voorgenomen aanpak monitoring Omgevingsvisie 
FlevolandStraks' 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een monitor te ontwikkelen en een midtermreview uit 
te voeren voor de Omgevingsvisie FlevolandStraks. De Omgevingsvisie FlevolandStraks is 
vastgesteld in 2017 en heeft 2030 als horizon. Afgesproken is dat er in deze bestuursperiode een 
evaluatie van de Omgevingsvisie wordt opgesteld. 
  

 
 
 
 

2 Onderwerp:  
Beantwoording Statenvragen - 50PLUS - Bevoegd gezag datacenters 
 
Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS van 16 februari 

2021 over het bevoegd gezag datacenters.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 16 februari 2021 heeft 50PLUS schriftelijke statenvragen gesteld over het bevoegd gezag 
datacenters. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 16 maart 2021.  
  

 
  



 

 
3 Onderwerp:  

Begrotingswijziging specifieke uitkering ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed. 
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) in het kader 

van de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed vast te stellen, 
inhoudende dat: 
a. De van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te ontvangen 

specifieke uitkering in de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 als baat wordt geraamd 
(mandaat A); 

b. De provincie Flevoland in staat is de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma 
maatschappelijk vastgoed voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2023 in 
kan zetten tot maximaal het van het ministerie te ontvangen bedrag, voor een bedrag van 
€ 1.882.420 van de specifieke uitkering in de begrotingsjaren 2021, 2022 en 2023 als last 
wordt begroot voor inzet voor het instellen van het ontzorgingsprogramma 

2. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de 
vastgestelde GS-besluitenlijst. 

 
Samenvatting: 
Op 1 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 
provincie Flevoland een specifieke uitkering van € 1.882.420 excl. compensabele BTW toegekend 
voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed. Het doel van de regeling is het ontzorgen van kleine maatschappelijk 
vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. 
Het college van Gedeputeerde Staten stemt ermee in dat de van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties ontvangen specifieke uitkering tot maximaal het ontvangen bedrag 
zal worden aangewend om een ontzorgingsprogramma in te stellen voor verduurzaming van 
maatschappelijk vastgoed voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2023. 
Hierop zal de provinciale begroting 2021 worden aangepast. 
  

 
  



 

 
 

4 Onderwerp:  
Coulance inzake corona  
Stichting Dutch Extreme en Taekwondo Bond Nederland 
 
Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Coulance te verlenen aan de stichting Dutch Extreme en aan de Taekwondo Bond Nederland 

voor het niet halen van de beoogde prestaties in verband met de coronamaatregelen.  
2. Van lagere vaststelling van de subsidie af te zien. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de stichting Dutch Extreme en de 
Taekwondo Bond Nederland 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 het Surffestival Lelystad 2020 en het RTC Taekwondo Almere/Flevoland in 2020 
wordt door het verlenen van coulance intact gelaten. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Onderwerp:  
Beantwoording schriftelijke statenvragen - PvdD - Tijdelijk jachtverbod i.v.m. winterweer 
 
Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J.  
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren 

van 8 februari 2021 over tijdelijk jachtverbod i.v.m. winterweer. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 8 februari 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over tijdelijk 
jachtverbod i.v.m. winterweer. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 
16 maart 2021. 
  

 
  



 

 
 
 

6 Onderwerp:  
Opheffen geheimhouding op plan van aanpak verwerving te saneren windturbine-locaties voor 
windpark Zeewolde 
 
Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 
1. Geheimhouding op te heffen op het GS besluit en de bijbehorende bijlagen van 28 november 

2017. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten besluiten de geheimhouding op de stukken betreffende het plan van aanpak 
saneren windturbines Windpark Zeewolde op te heffen nu de bijbehorende bijlagen reeds 
openbaar zijn. 
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