Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 februari
2021
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Onderwerp:
Kennisgeving start m.e.r.procedure partiële herziening Omgevingsprogramma voor MITC
Portefeuillehouder:
Smelik, C.W.
Beslispunten:
1. In te stemmen met het kennisgeven van het voorbereiden van een partiële herziening van het
Omgevingsprogramma Flevoland voor de mogelijke vestiging van het MITC te Marknesse en de
start van de bijbehorende m.e.r.-procedure.
2. In te stemmen met een zienswijzetermijn van 2 weken.
Samenvatting:
De provincie Flevoland bereidt een partiële herziening van het Omgevingsprogramma Flevoland
voor de mogelijke vestiging van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse
voor. Het herziene Omgevingsprogramma Flevoland zal voorzien in het kader voor het nieuwe
bestemmingsplan van de gemeente Noordoostpolder dat voorziet in een planologisch-juridische
regeling voor het (MITC). Onderdeel van de procedure is een milieueffectrapportage (m.e.r.). Er
wordt 1 milieueffectrapport (MER) opgesteld voor zowel de partiële herziening van het
Omgevingsprogramma Flevoland als het bestemmingsplan van de gemeente Noordoostpolder.
Tijdens de zienswijzetermijn van 4 februari 2021 tot en met 17 februari 2021 kan eenieder een
zienswijze op het voornemen van de provincie indienen.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - PvdD - Aanrijdingen van reeën op de Rietweg
Portefeuillehouder:
Reus, J. de en Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren
van 13 januari 2021 over aanrijdingen van reeën op de Rietweg.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten
Samenvatting:
Op 13 januari 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over
aanrijdingen van reeën op de Rietweg. Het college heeft de antwoorden op deze vragen
vastgesteld op 2 februari 2021.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - VVD - Omgevingsvergunning glastuinbouw NOP
Portefeuillehouder:
Hofstra, H.J.
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 5 januari 2021
over de omgevingsvergunning glastuinbouw NOP.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.
Samenvatting:
Op 5 januari 2021 heeft VVD schriftelijke statenvragen gesteld over de omgevingsvergunning
glastuinbouw NOP. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 2 februari
2021.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - JA21 - Diverse vragen over de Marker Wadden
Portefeuillehouder:
Rijsberman, M.A.
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 7 januari 2021
over de Marker Wadden.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.
Samenvatting:
Op 7 januari 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over de Marker Wadden. Het
college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 2 februari 2021.
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Onderwerp:
Beantwoording statenvragen - PvdD, GL, CDA - Bijdrage groeifonds Lelylijn-project
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren,
Groen-Links en het CDA van 17 januari 2021 over de bijdrage aan het groeifonds Lelylijnproject.
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.
Samenvatting:
Op 17 januari 2021 hebben de Partij voor de Dieren, GroenLinks en het CDA schriftelijke
statenvragen gesteld over de bijdrage aan het groeifonds Lelylijn-project. Het college heeft de
antwoorden op deze vragen vastgesteld op 2 februari 2021.
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Onderwerp:
Aanpassing bestaande samenwerkingsovereenkomst afronding eerste fase Marker Wadden
Portefeuillehouder:
Rijsberman, M.A.
Beslispunten:
1. In te stemmen met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen Vereniging
Natuurmonumenten, het Rijk en Provincie Flevoland voor de afronding van de eerste fase
Marker Wadden middels de aanleg van de E-eilanden;
2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende:
a. een onttrekking van € 1.000.000 uit de Brede Bestemmingsreserve;
b. het beschikbaar stellen van dat bedrag voor de aanvullende bijdrage aan de Marker
Wadden.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de aanpassing van de bestaande
samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Flevoland, het Rijk en Vereniging
Natuurmonumenten voor de afronding van de eerste fase Marker Wadden met de E-eilanden.
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Onderwerp:
Bestuursovereenkomst Provincie en gemeente Lelystad over Barro-ruimte Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland (MSNF)
Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.
Beslispunten:
1. Bijgevoegde Bestuursovereenkomst met gemeente Lelystad aangaande de ter
beschikkingstelling van 3 hectare Barro-ruimte van de gemeente Lelystad ten behoeve van de
realisatie van de MSNF te ondertekenen;
2. Middels bijgevoegde brief een ontheffing aan te vragen bij de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor het inzetten van in totaal 13 hectare Barro-ruimte van de
gemeenten Urk en Noordoostpolder (ieder 5 hectare) en gemeente Lelystad (3 hectare), ten
behoeve van de ontwikkeling van de MSNF.
Samenvatting:
Gemeente Lelystad en provincie Flevoland hebben een bestuursovereenkomst gesloten, waarin is
vastgelegd dat Lelystad 3 hectare buitendijkse ontwikkelruimte ter beschikking stelt ten behoeve
van de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Gemeenten Urk en
Noordoostpolder hebben reeds in 2016 vastgelegd hun beschikbare buitendijkse ontwikkelruimte
(ieder 5 hectare) volledig in te zetten voor de realisatie van de MSNF. Voor de uitruil van deze
buitendijkse ontwikkelruimte is ook een ontheffing van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat nodig.
Deze ontheffingsaanvraag wordt ingediend door de provincie Flevoland.
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Onderwerp:
Aanvullende aanvraag PowerParking
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. In te stemmen met het indienen van de 'Aanvullende aanvraag PowerParking binnen het
programma Kansen voor West II.
2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ‘Aanvullende aanvraag PowerParking’.
3. In te stemmen met een bijdrage voor cofinanciering van maximaal € 30.000 voor de
‘Aanvullende aanvraag PowerParking’ ten laste van het budget Provinciale Cofinanciering EU
projecten 2014-2020.
4. In te stemmen met het machtigen van de portefeuillehouder om redactionele wijzigingen door
te voeren in de samenwerkingsovereenkomst en het projectplan.
5. In te stemmen met geheimhouding van het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst op
grond van WOB artikel 10 lid 1 sub c.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het indienen van een aanvullende subsidieaanvraag
bij Kansen voor West II voor het project PowerParking. Het doel van deze aanvullende aanvraag is
het realiseren van PowerParking op 2 extra locaties.
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Onderwerp:
Goedkeuring tussentijds gewijzigd Vervoerplan OV concessie IJsselmond 2021
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. Het door OV Regio IJsselmond N.V. tussentijds gewijzigde vervoerplan 2021 goed te keuren,
inclusief de daarin opgenomen dienstregeling die per 28 februari 2021 ingaat;
2. Provinciale Staten te informeren over de gewijzigde dienstregeling 2021 van de concessie
IJsselmond met bijgevoegde mededeling.
Samenvatting:
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de gewijzigde dienstregeling van de openbaar
vervoerconcessie IJsselmond per 28 februari 2021 goed gekeurd. Vanwege de Corona-pandemie
zijn er in het OV veel minder reizigers. Daarom zal de frequentie in de daluren op een drietal
buslijnen teruggaan van 2 maal per uur naar 1 maal per uur. Hiermee worden vraag en aanbod
beter op elkaar afgestemd, terwijl de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van het openbaar
vervoer voor alle reizigers geborgd blijft.
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Onderwerp:
Vaststelling resultaten verkenning nieuwe ontsluitingsweg Urk
Portefeuillehouder:
Reus, J. de
Beslispunten:
1. De rapportage van de verkenning naar een nieuwe ontsluitingsweg Urk vast te stellen met als
belangrijkste conclusies:
• Een nieuwe ontsluitingsweg is nodig voor een logische evenwichtige ontsluiting van Urk;
• Een volledige ontsluitingsweg die ligt tussen de Domineesweg/A6 en de Staartweg is nodig;
• Aanvullende maatregelen zijn nodig zoals het verlagen van de maximumsnelheid op delen
van de Urkerweg en de Domineesweg en het ontsluiten van de Zeeheldenwijk op de
nieuwe ontsluitingsweg.
2. Samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder een bestuursovereenkomst te sluiten voor
het starten van een planstudie.
3. Ten aanzien van de in de bestuursovereenkomst op te nemen dekking van de te verwachte
kosten voor de nieuwe ontsluitingsweg (ca. 31 miljoen euro) uit te gaan van een bijdrage van
maximaal 75% in de investeringskosten vanuit de provincie.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de verkenning naar een nieuwe ontsluitingsweg Urk
vastgesteld. In dit verkennende onderzoek hebben Provincie Flevoland en de gemeenten Urk en
Noordoostpolder gezamenlijk de mogelijkheden verkend voor deze nieuwe ontsluitingsweg. Deze
is nodig om de verwachte sterke groei van Urk mogelijk te maken. Op dit moment verloopt de
bereikbaarheid van en naar Urk voornamelijk via de Domineesweg naar de A6. Met een nieuwe
ontsluitingsweg worden toekomstige problemen op de Domineesweg voorkomen en ontstaat een
betere gespreide ontsluiting van Urk naar en van de A6.
Het is de bedoeling samen met de gemeenten een planstudie te gaan starten. Daarvoor zal een
overeenkomst worden gesloten.
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Onderwerp:
Vaststelling subsidie Energieloket 2019 NMFF
Portefeuillehouder:
Fackeldey, J.A.
Beslispunten:
1. Bij de vaststelling van de aan Natuur- en Milieufederatie Flevoland verleende subsidie voor
het Energieloket 2019 geen consequenties te verbinden aan het feit dat NMFF niet voldaan
heeft aan de verplichting van het bijhouden van een aparte urenadministratie;
2. De subsidie Energieloket 2019 aan de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) vast te
stellen op het in de beschikking tot subsidieverlening genoemde bedrag van € 353.000.
Samenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidie voor het Energieloket 2019 aan Natuur- en
Milieufederatie Flevoland vast te stellen op een bedrag van € 353.000.
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Onderwerp:
Studieprogramma gedeputeerde
Portefeuillehouder:
Verbeek, L.
Beslispunten:
1. In te stemmen met het volgen van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders
van Erasmus Governance Institute door gedeputeerde Harold Hofstra.
Samenvatting:
De gedeputeerde financiën is namens de provincie Flevoland toezichthouder/aandeelhouder bij
verschillende organisaties zoals OFGV, Afvalzorg en SportService Flevoland. Het is een specifieke
rol die vraagt om specifieke kennis. Het college van Gedeputeerde Staten heeft ermee ingestemd
dat gedeputeerde H. Hofstra als portefeuillehouder financiën het Programma Commissarissen en
Toezichthouders aan Erasmus Governance Institute kan volgen.
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Onderwerp:
Verlenging kredieten zonnepanelen
Portefeuillehouder:
Appelman, J.N.J.
Beslispunten:
1. Krediet 20430 Zonnepanelen en Krediet 20436 Zonnepanelen zoutloods vestigingen een jaar
langer open te stellen zodat deze doelstellingen behorende bij deze kredieten gerealiseerd
kunnen worden
2. Het resterende beschikbare krediet op 20430 Zonnepanelen (€161.947,-) beschikbaar te
stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand van NLE.
Samenvatting:
Het langer open stellen van de toegekende kredieten zodat de duurzaamheidsdoelstellingen
aangaande de provinciale gebouwen gerealiseerd kunnen worden.

