
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 juni 2021 

1 Onderwerp:  
Monitor Omgevingsvisie  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. De monitor Omgevingsvisie vast te stellen. 
2. De monitor te publiceren via de website Feitelijk Flevoland.  
3. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde Mededeling en te verzoeken de monitor te 

agenderen voor commissie RND. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een monitor samengesteld voor de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks. Voor de zeven opgaven is in kaart gebracht hoe de realisatie verloopt. 
Daarnaast wordt gekeken op welke manier de provincie aan het halen van de ambities van de 
Omgevingsvisie werkt. De afgelopen vier jaren zijn er heel wat maatschappelijke ontwikkelingen 
geweest. Dit is van invloed op de ambities van de Omgevingsvisie. De monitor helpt om na te 
denken over deze lange termijn ambities. Voor Provinciale Staten is de Omgevingsvisie een 
cruciale strategische visie op de ontwikkeling van Flevoland.   

2 Onderwerp:  
Opdrachtformulering tussenrapportage Omgevingsvisie  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de opdracht om een tussenrapportage Omgevingsvisie op te stellen en 

deze te beschouwen als bouwsteen voor de evaluatie van de Omgevingsvisie. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten een tussentijdse rapportage op te stellen over 
Omgevingsvisie en de wijze waarop deze sinds 2018 wordt uitgevoerd. De opdracht voor deze 
rapportage hebben zij vastgesteld. De Omgevingsvisie is voor Provinciale Staten een belangrijk 
document over de koers van de provincie. De visie uit 2017 is op hoofdlijnen geformuleerd en 
daarom is het goed regelmatig de vraag te stellen of de koers en de uitvoering er van goed 
verlopen. Via deze opdracht kunnen Provinciale Staten zich een beeld vormen of de realisatie 
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks goed verloopt en of er – door allerlei ontwikkelingen – 
aanleiding is om de visie te evalueren, aan te passen of aan te vullen.  



 

3 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - GroenLinks - Grondaankoop datacenter Zeewolde 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen GroenLinks van 28 april 2021 

over grondaankoop datacenter Zeewolde. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 28 april 2021 heeft GroenLinks schriftelijke statenvragen gesteld over grondaankoop 
datacenter Zeewolde. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 8 juni 
2021.  

4 Onderwerp:  
Schriftelijke statenvragen - JA21 - Verzekeringen van alle landschapskunstwerken in de provincie 
Flevoland  

Portefeuillehouder:  
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 14 mei 2021 

(ontvangen op 17 mei 2021) over verzekeringen van alle landschapskunstwerken in de 
provincie Flevoland. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 
 
Samenvatting: 
Op 14 mei 2021 (ontvangen op 17 mei 2021) heeft JA21 statenvragen gesteld over verzekeringen 
van alle landschapskunstwerken in de provincie Flevoland. Het college heeft de antwoorden op 
deze vragen vastgesteld op 15 juni 2021.  



 

5 Onderwerp:  
Rapport herziening provinciaal belastinggebied 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met bijgevoegde mededeling aan Provinciale Staten 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een mededeling aan Provinciale Staten. De 
mededeling gaat over het op 27 mei 2021 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden rapport “Herziening provinciaal 
belastinggebied”. 

6 Onderwerp:  
Rapport Monitoring en nulmeting Regio Deal Noordelijk Flevoland  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het rapport Monitoring en nulmeting Regio Deal Noordelijk Flevoland. 
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het rapport Monitoring en nulmeting 
Regio Deal Noordelijk Flevoland aan Provinciale Staten. 
 
Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van het rapport Monitoring en 
nulmeting Regio Deal Noordelijk Flevoland. Dit rapport is bestemd voor het Rijk-regio-overleg 
waarin de voortgang van de Regio Deal Noordelijk Flevoland aan bod komt. Provinciale Staten 
ontvangen dit rapport ter informatie. 



 

7 Onderwerp:  
‘Nadere regels Impuls Klassieke Muziek’ 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. Het ontwerp van de ‘Nadere regels Impuls Klassieke Muziek’ vast te stellen en ter inzage te 

leggen.   
2. Een overlegorgaan Platform Klassieke Muziek Flevoland in te stellen en 10% van het 

beschikbare budget hiervoor te bestemmen.  
3. Het instellingsbesluit Adviescommissie Klassieke Muziek vast te stellen.   
4. De portefeuillehouder te mandateren om namens Gedeputeerde Staten de leden van de 

adviescommissie te benoemen.  
5. Provinciale Staten te informeren met bijgaande mededeling. 
 
Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp van de Nadere regels Impuls Klassieke 
Muziek vastgesteld en besloten deze ter inzage te leggen. De regeling heeft de verdere 
professionalisering van de Flevolandse makers en het beschikbaar maken van een hoogwaardig 
aanbod van klassieke muziek voor inwoners van Flevoland en daarbuiten tot doel. Onder 
aanvoering van de commissaris van de Koning wordt het “platform Klassieke Muziek Flevoland” 
geïnitieerd.  
In de periode van zes weken dat de ontwerpregeling ter inzage ligt, kunnen zienswijzen worden 
ingediend bij de provincie. Nadat Gedeputeerde Staten de definitieve regeling hebben 
vastgesteld, staat deze vanaf 1 november 2021 open voor aanvragen vanaf 2022.  

8 Onderwerp:  
Vaststelling voortgangsrapportage ‘Uitvoering beheerplanmaatregelen Natura 2000 
Oostvaardersplassen 2020’ 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage ‘Uitvoering beheerplanmaatregelen Natura 2000 

Oostvaardersplassen 2020’; 
2. Provinciale Staten te informeren over de voortgangsrapportage 2020 via bijgesloten 
mededeling. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben op 15 juni 2020 de voortgangsrapportage uitvoering 
beheerplanmaatregelen Natura 2000 Oostvaardersplassen 2020 vastgesteld. Op basis van de 
voortgang van de maatregelen stelt de provincie jaarlijks een voortgangsrapportage op. In de 
voortgangsrapportage staat: planning van de uitvoering van maatregelen en stand van zaken per 
maatregel. 



 

9 Onderwerp:  
Positieve weigeringen D.A.J. Verschure, Blitterswijk VOF en Maatschap Daniels  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, een drietal vergunningen 

voor onbepaalde tijd te weigeren aan: 
- D.A.J Verschure, Oud Emmeloorderweg 21 te Nagele 
- Blitterswijk VOF, Wulpweg 29 te Zeewolde 
- Maatschap Daniels, Voorsterweg 13, Marknesse, voor de locatie aan de Voorsterweg 28 te 

Marknesse 

 
Samenvatting: 
Het weigeren van een vergunning aan een drietal aanvragers omdat er geen vergunningplicht is 
op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming. Uit de uitspraak van de Raad 
van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen 
natuurvergunning nodig is. 

10 Onderwerp:  
Commissie van advies Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Het instellingsbesluit commissie van advies voor het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 

vast te stellen; 
2. Het benoemingsbesluit commissie van advies voor het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 

vast te stellen, waarmee de leden worden benoemd. 
3. De werkinstructie voor de commissie van advies voor het Fonds Leefbaar Platteland 2021-

2023 vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 15 juni 2021 ‘de commissie van advies Fonds 
leefbaar platteland 2021-2023’ benoemd. De commissie van advies gaat Gedeputeerde Staten 
adviseren over de inzet van Fonds Leefbaar Platteland. Vanuit dit fonds kunnen onder 
voorwaarden projecten financieel worden gesteund die de leefbaarheid en de sociale cohesie in 
het landelijk gebied van Flevoland versterken. 



 

11 Onderwerp:  
Herzien besluit op bezwaar tegen ontheffing ondersteunend afschot grauwe gans ter voorkoming 
van landbouwschade. 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Instemmen met het herziene besluit op bezwaar tegen de ontheffing voor ondersteunend 

afschot van grauwe ganzen ter voorkoming van landbouwschade in de provincie Flevoland 
 
Samenvatting: 
Op 16 april 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep van Dierbaar Flevoland tegen 
een door de provincie verleende ontheffing voor het ondersteunend afschot van grauwe ganzen 
ter  voorkoming van landbouwschade. Met dit besluit worden enkele door de rechtbank 
geconstateerde gebreken hersteld door op sommige punten de tekst en enkele voorschriften van 
de eerder afgegeven herziene ontheffing (kenmerk 2480946) aan te passen dan wel nader te 
motiveren. In het nieuwe besluit mag het geweer niet meer voor zonsopgang of na 
zonsondergang worden gebruikt. Ook is het aantal ganzen dat per dag per schadeperceel mag 
worden geschoten beperkt tot vijf. 
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