
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 1 juni 2021 

1 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - GroenLinks - Vergunningen Veehouderij 

Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks van 15 maart 

2021 over vergunningen veehouderij.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 15 maart 2021 heeft GroenLinks schriftelijke statenvragen gesteld over vergunningen 
veehouderij. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 18 mei 2021.  

2 Onderwerp:  
Antwoorden schriftelijke vragen - JA21 - Kunstwerk Riff  

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 26 april 2021 over 

het kunstwerk Riff. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 26 april 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over het kunstwerk Riff. Het 
college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 18 mei 2021. 



 

3 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - JA21 - Vervolgvragen mailboxen Almere 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 19 april 2021 

over vervolgvragen mailboxen Almere. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 19 april 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over vervolgvragen mailboxen
Almere. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 18 mei 2021. 

 
4 Onderwerp:  

Antwoorden Statenvragen - ChristenUnie - Foute zonnepanelen 

Portefeuillehouder: 
  Fackeldey, J.A.    

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van ChristenUnie van 14 april 

2021 over foute zonnepanelen. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 14 april 2021 heeft ChristenUnie statenvragen gesteld over foute zonnepanelen. Het college 
heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 25 mei 2021. 



 

 
5 Onderwerp:  

Vertegenwoordiging en standpuntbepaling aandeelhoudersvergadering NV Afvalzorg op 2 juni 2021  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. Gedeputeerde C.W. Smelik ten behoeve van de algemenen aandeelhoudersvergadering als 

standpunt mee te geven dat de provincie als aandeelhouder van NV Afvalzorg:  
1.1 De jaarrekening vaststelt. 
1.2 Décharge verleent aan de Raad van Commissarissen en de directie. 
1.3 Instemt met de winstuitkering in de vorm van een vast dividend. 

2. Geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel bijgevoegde agendastukken. 

Samenvatting: 
Het bedrijf Afvalzorg beheert en exploiteert de stortplaatsen in Flevoland. De provincie Flevoland 
is aandeelhouder van NV Afvalzorg. Gedeputeerde Smelik brengt op de halfjaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering de standpunten in namens de provincie. Op de agenda staat het 
vaststellen van de jaarrekening 2020. 

 
6 Onderwerp:  

Eerste wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. De eerste wijziging van de 'Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024' vast te 

stellen, waardoor het subsidieplafond wordt verhoogd van €10.569 per jaar naar €24.999 per 
jaar; 

2. Hiervoor in de periode 2021-2024 jaarlijks €14.430 beschikbaar te stellen, naast de middelen 
die het Ministerie van Justitie en Veiligheid in die periode beschikbaar stelt; 

3. In afwijking van de Inspraakverordening Flevoland 2006 geen inspraak te verlenen; 
4. Deze wijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2021. 

Samenvatting: 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft aan de provincies jaarlijks €1 miljoen 
beschikbaar gesteld voor (gedeeltelijke) financiering van de kosten die gemeenten en 
particulieren maken als gevolg van het opruimen van gedumpt drugsafval. Omdat de afgelopen 
jaren in Flevoland vrijwel geen drugsafvaldumpingen hebben plaatsgevonden is de bijdrage voor 
Flevoland relatief laag. Op 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling 
opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024 vastgesteld. Het hierin opgenomen subsidieplafond is 
gelijk aan de bijdrage die de provincie krijgt van JenV. Daardoor is het subsidieplafond lager dan 
de maximale hoogte van de subsidie. Dit voorstel leidt tot het gelijk trekken van het 
subsidieplafond en de maximale hoogte van de subsidie.  



 

7 Onderwerp:  
Advies opsporingsvergunning aardwarmte Almere-Diemen 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het advies zoals verwoord in de brief aan het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK) ten behoeve van een opsporingsvergunning voor de gemeente Almere 
met inachtneming van de volgende aandachtspunten:  
- beperken oppervlakte opsporingsgebied door verwijdering Natura2000-gebied 

Oostvaardersplassen en boringsvrije zone en voldoende aandacht voor ruimtelijke 
inpassing. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten in het kader van de Mijnbouwwet een positief advies uit te 
brengen ten aanzien van de aanvraag om een opsporingsvergunning ten behoeve van aardwarmte 
Almere-Diemen. Bij het positieve advies zijn aandachtspunten meegegeven ten aanzien van het 
Natura2000-gebied Oostvaardersplassen en de boringsvrije zone, als ook de ruimtelijke inpassing. 

 
8 Onderwerp:  

Subsidie verlenen aan NMFF voor ondersteuning van het Platform Energiecoöperaties Flevoland 
2021 -2024.  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A.  

Beslispunten: 
1. Subsidie te verlenen aan de NMFF van € 97.000 voor ondersteuning van het platform 

Energiecoöperaties voor de jaren 2021 – 2024. 
2. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van de door Provinciale Staten vast te stellen 

begroting 2022-2024. 

Samenvatting: 
Er wordt subsidie verleent aan de NMFF met als doel het Platform Energiecoöperaties Flevoland 
(PEF) te ondersteunen. Dit zal plaatvinden door middel van een shared service bureau, aanvragen 
en uitvoeren van grote duurzame energie projecten, kennisontwikkeling over juridische zaken en 
kennisontwikkeling over inrichting en ingebruikneming ICT tools. Deze professionalisering moet 
zorgen voor meer participatie van bewoners initiatieven zoals energiecoöperaties aan de 
energietransitie. De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat Provinciale Staten de 
begroting 2022-2024 goedkeurt.  



 

9 Onderwerp:  
2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sportservice Flevoland B.V.  
 
Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de stukken die voorliggen voor de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van Sportservice Flevoland B.V. en de portefeuillehouder sport de volgende 
aandachtspunten mee te geven: 
a. De notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering Sportservice Flevoland B.V. van 20 

november 2020 ongewijzigd vast te stellen.  
b. De jaarrekening 2020 en bijbehorend jaarverslag van Sportservice Flevoland B.V. vast te 

stellen. 
c. Decharge te verlenen aan het bestuur ter zake van de door haar verrichte handelingen in 

2020. 

Samenvatting: 
De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Sportservice Flevoland B.V. Doel van 
sportservice is om de brede maatschappelijke waarde van sport optimaal te bevorderen in 
Flevoland passend binnen het provinciale sportbeleid. Op 31 mei 2021 heeft de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van Sportservice Flevoland B.V. plaatsgevonden. Tijdens deze 
vergadering is er door Sportservice verantwoording afgelegd over het jaar 2020 aan de 
aandeelhouder. De aandeelhouder heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld. 

10 Onderwerp:  
Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders gemeente Lelystad  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Vast te stellen dat de gemeente Lelystad haar taak inzake het huisvesten van 

vergunninghouders in de tweede helft van 2020 redelijk adequaat heeft uitgevoerd.  
2. Vast te stellen dat het actieve toezicht gehandhaafd blijft. 
3. Kennis te nemen van het verslag van het bestuurlijk overleg met de gemeente Lelystad inzake 

de voortgang van het plan van aanpak huisvesting 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 gemeente Lelystad op 1 april 2021 67 
vergunninghouders heeft gehuisvest. Daarnaast hebben nog 14 vergunninghouders een 
huurcontract ondertekend en de sleutels ontvangen. Hiermee heeft de gemeente Lelystad 81 van 
de afgesproken 89 vergunninghouders gehuisvest voor 1 april 2021. Aangezien de gemeente de 
gemaakte afspraken grotendeels opvolging heeft opgevolgd, wordt de gemeente voor de 
taakstelling over de tweede helft van 2020 beoordeeld als redelijk adequaat. Het actieve toezicht 
blijft gehandhaafd.  



 

11 Onderwerp:  
Geactualiseerde inrichting en naamgeving, alsmede begrotingswijziging tijdelijke verlenging 
Economisch Programma 2021-2022 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de geactualiseerde inrichting en naamgeving van de begrotingsposten van 

het programma Economie voor 2021 en volgende jaren; 
2. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) in het kader 

van de tijdelijke verlenging van het Economisch Programma vast te stellen, inhoudende dat: 
• Aan de bestemmingsreserve Economisch Programma voor een bedrag van € 2.185.000 in 

2021 en € 1.547.000 in 2022 middelen worden onttrokken, ter verantwoording van de in 
deze boekjaren begrote lasten; 

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

Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de naamgeving en inrichting van de 
begrotingsposten van het programma Economie op een aantal punten aan te passen. Daarmee 
sluiten de inrichting en naamgeving aan op de actuele situatie. Tevens is er een 
begrotingswijziging doorgevoerd, waarmee middelen ter uitvoering van de verlenging van het 
Economisch beleid in 2021 en 2022 op de begroting zijn gezet. 

12 Onderwerp:  
Positieve weigeringen 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, een viertal vergunningen 

voor onbepaalde tijd conform de beschrijvingen in de aanvragen te weigeren. 

Samenvatting: 
Het weigeren van een vergunning aan een viertal aanvragers omdat er geen vergunningplicht is op 
grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming.  
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