
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 27 april 
2021 

 
1 Onderwerp:  

Beantwoording statenvragen - PvdD - Tijdelijke afwezigheid lift station Lelystad  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren 

van 29 maart 2021 over de tijdelijke afwezigheid van een lift op station Lelystad. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 29 maart 2021 heeft de PvdD schriftelijke statenvragen gesteld over de tijdelijke afwezigheid 
van een lift op station Lelystad. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 
20 april 2021.  

2 Onderwerp:  
Gebiedsagenda Ermelo-Harderwijk-Zeewolde  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het proces om te komen tot een gebiedsagenda Ermelo-Harderwijk-

Zeewolde en van de daartoe opgestelde Nota van Bevindingen; 
2. Provinciale Staten met een mededeling hierover te informeren. 

Samenvatting: 
De gemeenten Ermelo-Harderwijk-Zeewolde hebben geconstateerd dat er veel raakvlakken zijn in 
de maatschappelijke vraagstukken binnen hun gemeentegrenzen. En dat een effectieve aanpak 
daarvan gebaat is bij een gezamenlijke strategie. In samenwerking met ons, de provincie 
Gelderland en ondersteund door Berenschot, bereiden zij een gezamenlijke gebiedsagenda voor. 
Verwacht wordt dat deze agenda in oktober 2021 door de drie betrokken gemeenteraden kan 
worden vastgesteld. 



 

3 Onderwerp:  
Perspectiefnota 2022-2025  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J.  

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de Perspectiefnota 2022-2025; 
2. De Perspectiefnota 2022-2025 met bijgaand ontwerp statenvoorstel aan te bieden aan 

Provinciale Staten. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de Perspectiefnota 2022-2025 vastgesteld. De Perspectiefnota 
schetst het inhoudelijk en financieel meerjarenperspectief van de provincie ter voorbereiding op 
de nieuwe Programmabegroting 2022. De Perspectiefnota is input voor de Algemene 
beschouwingen op 26 mei 2021, waar Provinciale Staten nader richting kunnen geven aan de 
kaders voor de Programmabegroting 2022. 

4 Onderwerp:  
Vaststelling eerste wijziging nadere regels Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland 2020-
2023  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. De eerste wijziging van de 'Nadere Regels Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland 2020-

2023' vast te stellen, waardoor het subsidieplafond van deze regeling wordt verhoogd met  
€ 200.000. 

2. Daarbij inspraak achterwege te laten omdat sprake is van een technische wijziging. 

Samenvatting: 
Op 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het subsidieplafond van de Nadere regels 
Scholingfonds Maritiem Noordelijk Flevoland 2020-2023 verhoogd met € 200.000. Het nieuwe 
subsidieplafond wordt € 1.050.000. Per 1 mei 2021 is het voor burgers in Noordelijk Flevoland en 
(toekomstig) werknemers in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland mogelijk om via het 
subsidieloket een scholingstegoedbon aan te vragen voor het om- en bijscholen in de maritieme 
sector.  



 

5 Onderwerp:  
3e wijziging Openstelling Uitvoering Leader-projecten Flevoland 2015-2022  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Het door GS bij besluit van 12 juli 2016 vastgestelde openstellingsbesluit voor de ‘Uitvoering 

van LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022’ te wijzigen, zodat:  
a. de looptijd wordt verlengd met twee jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2022; 
b. het subsidieplafond met € 804.000 wordt verhoogd;  

2. De door GS bij besluit van 19 januari 2016 vastgestelde Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) met 
twee jaar te verlengen tot eind 2022. 

3. PS te informeren. 
4. Bijgevoegd persbericht uit te laten gaan. 

Samenvatting: 
Het Leader-programma Flevoland wordt verlengd in een doorlopende openstelling in de jaren 
2021 en 2022 met een met acht ton verhoogd subsidieplafond uit Europese middelen uit het 
ELFPO. 

6 Onderwerp:  
Coulance verlening aan Visit Flevoland 2020 betreffende subsidieverlening jaarplan 2020 en 
Branding Flevoland 2020 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A.  

Beslispunten: 
1. Coulance te verlenen aan Visit Flevoland B.V. voor het niet behalen van de prestaties in 2020 

als gevolg van de coronamaatregelen. 
2. bij het officieel verzoek tot subsidievaststelling af te zien van lagere vaststelling van de 

verleende subsidies 2020.  
3. Met Visit Flevoland B.V. de afspraak te maken dat zij het niet benutte deel van de subsidies 

2020 gaan inzetten in 2021 om extra aandacht te creëren voor Flevoland op het moment dat 
reizen weer is toegestaan en de sector weer bezoekers mag ontvangen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten Visit Flevoland B.V.  
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. Dit betekent dat de subsidies 
voor jaarplan 2020 en voor branding Flevoland 2020 intact blijven en de niet bestede middelen 
extra ingezet gaan worden in 2021. 



 

7 Onderwerp:  
Vaststellen Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2021 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. De tweede wijziging van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT-regeling 

Flevoland) definitief vast te stellen en daarbij inspraak achterwege te laten. 
2. Op grond van artikel 1.3 van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland het 

volgende openingsbesluit te nemen:  
De nadere regels open te stellen: 

a. Gedurende de periode 11 mei 2021 van 09:00 uur tot en met 9 september 2021 17:00 uur voor 
aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten 
vast te stellen op€ 405.360. 

b. Gedurende de periode 1 juni 2021 09:00 uur tot en met 9 september 2021 17:00 uur voor aanvragen 
voor R&D-samenwerkingsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor R&D-samenwerkingsprojecten 
vast te stellen op € 945.840. 

c. Waarbij voor zowel onder a. als b. geldt dat de aanvragen moeten passen binnen een of meer missies 
uit de volgende kennis en innovatieagenda’s (KIA’s) uit het Missiegedreven Topsectoren- en 
Innovatiebeleid: 
- KIA Energie en Duurzaamheid; 
- KIA Landbouw, Water en Voedsel; 
- KIA Gezondheid en Zorg; 
- KIA Veiligheid; 
- KIA Sleuteltechnologieën; 
- KIA Maatschappelijk Verdienvermogen. 

d. Aanvullend op het bepaalde onder b. een subsidieplafond van € 750.000 vast te stellen voor R&D-
samenwerkingsprojecten die passen binnen 

de doelen van de regiodeal Noordelijke Flevoland: het toekomstbestendig maken van het maritieme 
cluster en de doorontwikkeling naar een open en actief netwerk door het ontwikkelen van 
innovatieve producten, diensten en productieprocessen die bijdragen aan een toekomstbestendige, 
duurzame, slimme en concurrerende Flevolandse maritieme sector.  

e. Aanvullend op het bepaalde onder a. het verplicht in te vullen projectformat vast te stellen.  
3. Het voor de uitvoering van de MIT-regeling benodigde budget van maximaal € 2.157.500 waarvan  
      € 56.300 is gelabeld voor de uitvoering van de regeling, beschikbaar te stellen aan Horizon. 
4. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat: 

a. de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te beschikken specifieke uitkering ad  
     € 807.500 in het begrotingsjaar 2021 als baat (en tegelijkertijd als last) wordt geraamd ter uitvoering 

van de MIT-regeling Flevoland 2021; 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de tweede wijziging van de nadere regels MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland vastgesteld. Met de MIT-regeling wil de provincie 
Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s 
van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe 
productontwikkeling. De regeling richt zich op twee typen projecten die passen binnen de MIT 
MKB-innovatieagenda’s van de topsectoren. Provincie Flevoland stelt de regeling MIT 
Haalbaarheidsprojecten op 11 mei 2021 om 09:00 uur open. Voor haalbaarheidsprojecten is voor 
2021 € 405.360 beschikbaar gesteld. Voor R&D-samenwerkingsprojecten is voor 2021 € 945.840 
beschikbaar gesteld. Voor deze categorie kunnen vanaf 1 juni 2021 09:00 uur subsidieverzoeken 
ingediend worden. Daarnaast is een aanvullend bedrag opengesteld van € 750.000 voor het 
maritieme cluster vanuit de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Deze openstelling past binnen het 
innovatiespoor binnen de Regiodeal. 



 

8 Onderwerp:  
Verzoek voor verlenging realisatie- en vaststellingstermijn ‘Van asbest naar Duurzaam dak’ 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het verzoek van de heer T.J. de Jong, Ds. Bleekerstraat 11 te Marknesse 

om een verlenging van de realisatie- en vaststellingstermijn van zijn aanvraag ‘Van asbest 
naar duurzaam dak’ tot eind 2021, met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene 
Subsidieverordening Flevoland. 

2. In te stemmen met het verzoek van de heer J. Grootenhuis, Hopweg 50 te Rutten om een 
verlenging van de realisatie- en vaststellingstermijn van zijn aanvraag ‘Van asbest naar 
duurzaam dak’ tot eind 2022, met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene 
Subsidieverordening Flevoland. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met twee verzoeken voor verlenging  
realisatie- en vaststellingstermijn aangaande dossiers ‘Van asbest naar duurzaam dak’.  
Het gaat om de aanvraag van de heer T.J. de Jong, Ds. Bleekerstraat 11 te Marknesse, met het  
verzoek tot verlenging realisatietermijn tot eind 2021 en om de aanvraag van de heer J.  
Grootenhuis, Hopweg 50 te Rutten, met het verzoek tot verlenging realisatietermijn tot eind 
2022.  
Bij beide dossiers is sprake van aannemelijke omstandigheden.  



 

9 Onderwerp:  
Klimaat- en Energiedoelstelling 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A.  

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het onderzoek “Energieneutraliteit Provincie Flevoland, een inschatting 

voor 2023 en 2030”; 
2. De scope te verbreden van Energiebeleid naar Klimaatbeleid (“van PJ’s of TWh, naar tonnen 

CO2”) en te verkennen hoe in Flevoland de emissiereductie van broeikasgassen vorm te geven; 
3. Provinciale Staten te informeren via de mededeling “Energieneutraliteit in Flevoland”, waarin 

het college aangeeft bij de aanpak van Klimaatverandering breder te kijken dan naar energie 

Samenvatting: 
De provincie Flevoland heeft de ambitie om energieneutraal te zijn; in 2023 exclusief mobiliteit 
en inclusief mobiliteit in 2030. Dat betekent dat er in dat jaar evenveel hernieuwbare energie 
(elektriciteit, warmte en voertuigbrandstoffen) wordt geproduceerd als er in Flevoland door de 
gebouwde omgeving, industrie, landbouw en verkeer en vervoer wordt verbruikt. 
Uit onderzoek blijkt dat het doel voor 2023 haalbaar is, maar dat voor 2030 niet; het meenemen 
van het energieverbruik van mobiliteit maakt de opgave in 2030 veel groter dan die in 2023. 
Voor het reduceren van broeikasgassen zijn hernieuwbare energieproductie en energiebesparing 
belangrijk. Maar er is meer mogelijk én nodig om de broeikasgasemissies ver genoeg terug te 
dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Gedeputeerde Staten vinden daarom het uitvoeren 
van de maatregelen van het Klimaatakkoord belangrijk en willen daarmee vanuit Flevoland 
bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, en daarmee 
helpen klimaatverandering tegen te gaan. 

 
10 Onderwerp:  

Reactienota kennisgeving MITC  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. De reactienota Kennisgeving wijziging Omgevingsprogramma en start bijbehorende m.e.r.-

procedure voor ontwikkeling MITC (mobiliteit & infrastructuur testcentrum) vast te stellen. 
2. In te stemmen met het ter inzage leggen van de reactienota tegelijkertijd met de ontwerp-

partiële herziening Omgevingsprogramma, het ontwerpbestemmingsplan en het MER. 

Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft op 3 februari 2021 bekend gemaakt dat 
de provincie Flevoland een partiële herziening van het Omgevingsprogramma Flevoland voor de 
mogelijke vestiging van het MITC te Marknesse voorbereidt. Eenieder kon binnen de zienswijze 
termijn van 4 tot en met 17 februari 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over 
het voornemen om het Omgevingsprogramma Flevoland te wijzigen en voor het op te stellen MER 
aan te sluiten bij de eerder door de gemeente Noordoostpolder gepubliceerde NRD. In totaal is er 
1 zienswijze naar aanleiding van de kennisgeving ontvangen. Deze wordt beantwoord in een 
reactienota. De reactienota zal te zijner tijd samen met de ontwerp-partiële herziening 
Omgevingsprogramma, het ontwerpbestemmingsplan en het MER ter inzage worden gelegd. 



 

11 Onderwerp:  
Overdracht bodem- en externe veiligheidstaken 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W.  

Beslispunten: 
1. De Flevolandse gemeenten te attenderen op de consequenties rond de verschuiving van 

bodem- en externe veiligheidstaken en op te roepen deze taken onder te brengen bij de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV). 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Flevolandse gemeenten geïnformeerd over de 
verschuiving van bodem- en externe veiligheidstaken vanwege de Omgevingswet die naar 
verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden. Daarbij doen zijn tevens de oproep deze 
taken onder te brengen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.  



 

12 Onderwerp:  
Ontwerp Nadere regels 'Professionele Podiumkunst 2022’ en ‘Talentontwikkeling Podiumkunst 
2022’ 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De Nadere regels 'Professionele Podiumkunst 2022' in ontwerp vast te stellen;  
2. De Nadere regels 'Talentontwikkeling Podiumkunst 2022' in ontwerp vast te stellen; 
3. De ontwerpen vrij te geven voor inspraak;  
4. a.   De Flevolandse Basisinfrastructuur voor Podiumkunsten in te stellen, die in de periode    
          2022-2024 bestaat uit BonteHond, Vis à Vis, Suburbia en 2Turven;  

b.  Voor de onder a genoemde culturele instellingen in 2022, 2023 en 2024 binnen het budget 
Podiumkunsten jaarlijks in totaal maximaal € 334.159 (prijspeil 2021) te reserveren en dit 
bedrag jaarlijks te indexeren;   

5. Voor de Nadere regels ‘Talentontwikkeling Podiumkunst 2022’ een nieuwe begrotingspost in te 
stellen en deze nadere regels te dekken uit: 
- € 9.000 jaarlijks vanuit het budget van Podiumkunsten 
- € 26.000 jaarlijks vanuit het budget Cultuurparticipatie / Talent-ontwikkeling / 

Amateurkunst. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’ en de 
ontwerp Nadere regels ‘Talentontwikkeling Podiumkunst 2022’ vastgesteld.  
In de aangepaste subsidieregeling voor podiumkunstprojecten is de mogelijkheid voor tweejarige 
subsidies opgenomen. Daarnaast is de eis opgenomen dat in de aanvraag de toepassing wordt 
beschreven van de culturele codes. Dit zijn codes die verschillende overheden en fondsen 
gebruiken bij de beoordeling van subsidieaanvragen.  
De nieuwe Nadere regels voor Talentontwikkeling Podiumkunst is op verzoek van Provinciale 
Staten opgesteld. Deze heeft als doel het ontwikkelen van Flevolandse talenten in Flevoland. 
Semiprofessionele instellingen bieden daartoe mogelijkheden in de vorm van stages en leer-
/werkplekken.  
De ontwerpregelingen worden vanaf 29 april 2021 zes weken digitaal ter inzage gelegd.  
Gedeputeerde Staten hebben daarnaast besloten tot het instellen van de Flevolandse culturele  
basisinfrastructuur. Dit is het geheel van organisaties en voorzieningen dat een bijdrage levert 
aan het Flevolandse culturele aanbod; zij zijn door Raad voor Cultuur bestempeld ‘als de 
ruggengraat van het podiumkunstenbestel in Flevoland’. In de beleidsperiode 2021-2024 maken 
BonteHond, Vis à Vis, Suburbia en 2Turven deel uit de Flevolandse basisinfrastructuur.  



 

 
13 Onderwerp:  

Antwoorden Statenvragen - CU - Datacenters in Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van ChristenUnie van 7 april 

2021 over datacenters in Flevoland.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 

Samenvatting: 
Op 7 april 2021 heeft ChristenUnie schriftelijke statenvragen gesteld over datacenters in 
Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 27 april 2021.  

 
14 Onderwerp:  

Begrotingswijziging 4e tranche Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland en verhogen 
subsidieplafond van de regeling via tweede wijziging nadere regels 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) in het kader 

van de uitbetaling van de 4e tranche van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland aan 
Horizon vast te stellen, inhoudende dat: 
• aan het binnen de bestemmingsreserve Economisch Programma geoormerkt deel een 

bedrag van € 550.000 in 2021 wordt onttrokken, ter dekking en verantwoording van de met 
de uitvoering van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland samenhangende lasten; 

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

2. In te stemmen met het verhogen met het subsidieplafond van de voucherregeling 
Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 met € 823.000. 

3. De tweede wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 
vast te stellen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met uitbetaling van de vierde tranche van € 550.000,- 
voor het verstrekken van vouchers aan Flevolandse ondernemers. Aanvullen daarop hebben de 
Gedeputeerde Staten de 'tweede wijziging nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap 
Flevoland 2017-2021' vastgesteld. Begin 2021 is geconstateerd dat er een grotere vraag vanuit de 
ondernemers is voor de voucherregeling dan het subsidieplafond toelaat. Gedeputeerde Staten 
hebben daarom op 27 april 2021 besloten het subsidieplafond van de voucherregeling voor de 
vouchers voor kennis & expertise en/of de voucher persoonlijke ontwikkeling te verhogen. 
Hierdoor kan gecontinueerd worden met het verstrekken van vouchers die tot doel hebben om 
ondernemers in het Flevolandse mkb te ondersteunen in het realiseren van groeiambities. Het 
instrument van de voucherregeling is ook passend in tijden van corona en voor de coronageraakte 
bedrijven. 



 

15 Onderwerp:  
In ontwerp uitbreiden van voucherregeling met maritieme sector 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. In ontwerp vast te stellen de uitbreiding van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 

2017-2021 voor ‘maritiem ondernemen’ en daarvoor € 170.000 voor het uitgeven van vouchers 
beschikbaar stellen. 

2. In ontwerp vast te stellen de derde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap 
Flevoland 2017-2021. 

3. In te stemmen het ontwerp vrij te geven voor inspraak voor een termijn van 4 weken. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ontwerp om de huidige voucherregeling uit te 
breiden met een onderdeel voor de Flevolandse maritieme sector. Het beoogde bedrag hiervoor is 
€ 170.000,-. Vanuit de maritieme sector Noordelijk Flevoland is geconstateerd dat er een 
behoefte is aan een voucherregeling voor de maritieme sector. De generieke voucherregeling die 
er nu is sluit niet goed aan bij deze specifieke doelgroep van ondernemers en innovaties waardoor 
het wenselijk is om de regeling uit te breiden.  

16 Onderwerp:  
Opdracht op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) tot het beperken van de omvang van de 
populaties konikpaarden (reactief beheer) en heckrunderen (reactief beheer en t.b.v. flora en 
fauna) met geweer voorzien van geluiddemper in de Oostvaardersplassen aan Staatsbosbeheer. 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. en Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Instemmen met het geven van opdracht op grond van de Wnb tot het beperken van de omvang 

van de populaties konikpaarden (reactief beheer) en heckrunderen (reactief beheer en t.b.v. 
flora en fauna) met geweer voorzien van geluiddemper van in de Oostvaardersplassen aan 
Staatsbosbeheer 

2. Instemmen met de mededeling aan Provinciale Staten hierover en deze aan hen te versturen. 

Samenvatting: 
Met dit besluit wordt opdracht gegeven aan Staatsbosbeheer tot het beperken van de omvang van 
de populaties konikpaarden (reactief beheer) en heckrunderen (reactief beheer en t.b.v. flora en 
fauna). Hiervoor mag het geweer, voorzien van een geluiddemper, worden gebruikt.  
 
De opdracht wordt voor de heckrunderen verleend in het belang van de bescherming van de wilde 
flora en fauna en van de instandhouding van de natuurlijke habitats. Voor beide diersoorten 
wordt de opdracht ook verleend ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of 
gebrekkige dieren. 
 
Voor de natuurwaarden in het gebied is het nodig, net als bij de edelherten, dat de populaties 
dieren worden gereguleerd. Ook moeten zieke of gewonde dieren snel uit hun lijden kunnen 
worden verlost. De opdracht voorziet hier in. 



 

17 Onderwerp:  
Opheffen geheimhouding rapporten Batavialand 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Instemmen met het aan Provinciale Staten voorleggen van het voorstel om: 

• De door Provinciale Staten bij besluit 31 maart 2021 (# 2757579) bekrachtigde 
geheimhouding op de volgende rapporten op te heffen met uitzondering van het in de AVG 
bepaalde: 
a. het rapport ‘Rapportage toezicht Erfgoedpark Batavialand’ van 20 december 2019 door 

Patrick van Mil  
b. het rapport ‘Toekomstscenario’s voor Batavialand. Tijd om keuzes te maken’ van 15 

oktober 2020 door Bureau Berenschot 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stellen voor om de geheimhouding op de rapporten ‘Rapportage toezicht 
Erfgoedpark Batavialand’ en ‘Toekomstscenario’s voor Batavialand. Tijd om keuzes te maken’, 
met uitzondering van het in de AVG bepaalde, op te heffen, nu Batavialand en de auteurs hebben 
aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben. 
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