
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 21 september 
2021 

1 Onderwerp:  
Verzoek vaststelling Flevolandse Woonagenda 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de Flevolandse Woonagenda.  
2. In te stemmen met het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld de 

Woonagenda vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de Woonagenda ter besluitvorming aan 
te bieden aan Provinciale Staten. Een actiegerichte agenda om de brede woonkwaliteit van 
Flevoland te versterken. Naar verwachting op 13 oktober 2021 worden de stukken ter 
besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. 

2 Onderwerp:  
Waterprogramma 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J.  
 
Beslispunten: 
1. De antwoordnota naar aanleiding van de (ter inzagelegging van) het ontwerp 

Waterprogramma vast te stellen. 
2. In te stemmen met het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld het 

Waterprogramma vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de antwoordnota bij het ontwerp 
Waterprogramma vast te stellen en het Waterprogramma ter besluitvorming aan te bieden aan 
Provinciale Staten. Naar verwachting op 13 oktober 2021 worden de stukken ter besluitvorming 
voorgelegd aan Provinciale Staten. 



 

3 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - CU - Lozing giftig gas fosfine in IJsseloog  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van ChristenUnie van 10 

augustus 2021 over lozing giftig gas fosfine in IJsseloog. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 10 augustus 2021 heeft ChristenUnie schriftelijke statenvragen gesteld over lozing giftig gas 
fosfine in IJsseloog. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 september 
2021.  

4 Onderwerp:  
Antwoorden Statenvragen - GL - Ontgassen giftige scheepsladingen op IJsseloog 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks van 10 

augustus over ontgassen giftige scheepsladingen op IJsseloog. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 10 augustus 2021 heeft GroenLinks schriftelijke statenvragen gesteld over ontgassen giftige 
scheepsladingen op IJsseloog. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 
september 2021.  



 

5 Onderwerp:  
Antwoorden Statenvragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 25 augustus 2021 

over inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 25 augustus 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over inzamelaar van batterijen 
Van Peperzeel in Lelystad. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 
september 2021.  

6 Onderwerp:  
Antwoorden Statenvragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren 

van 25 augustus 2021 over bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.  
 
Samenvatting: 
Op 25 augustus 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over 
bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen 
vastgesteld op 7 september 2021.  



 

7 Onderwerp:  
Natuurbeheerplan Flevoland 2022 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerp 

Natuurbeheerplan Flevoland 2022; 
2. Het Natuurbeheerplan Flevoland 2022 gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de 

ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, bestaande uit 
• Een deel 1: Doelen en criteria; 
• Een deel 2: De digitale kaarten op natuurbeheerplan.flevoland.nl; 

3.    Provinciale Staten te informeren over de vaststelling door middel van bijgevoegde 
mededeling. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Flevoland 2022 vastgesteld. De ontvangen 
zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot enkele wijzigingen. De wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerp zijn van beperkte aard. In het Natuurbeheerplan Flevoland 2022 beschrijft de 
provincie de doelen en de subsidiemogelijkheden van natuurbeheer in Flevoland. Het gaat over 
beheer van natuurgebieden en landschapselementen en over agrarisch natuurbeheer Inclusief 
groenblauwe diensten. 

8 Onderwerp:  
Ondersteuning Erfgoeddeal Nagele 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. De aanvraag van de gemeente Noordoostpolder voor een rijksbijdrage uit de Erfgoeddeal 

voor het projectplan ‘Een Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele’ te ondersteunen.  
2. De bijdrage van € 24.911 die in 2019 is verleend aan het project ‘Nagele op de kaart’ aan te 

dragen als matching voor de Erfgoeddeal. 
3. De gemeente Noordoostpolder hierover per brief te informeren. 
 
Samenvatting: 
De gemeente Noordoostpolder gaat een aanvraag indienen voor een rijksbijdrage uit de 
Erfgoeddeal. In het projectplan ‘Een Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele’ wordt ingezet op het 
vergroten van de leefbaarheid in Nagele en het uitdragen en versterken van de erfgoedwaarden 
in het dorp richting bewoners en bezoekers. De provincie ondersteunt de aanvraag omdat het 
bijdraagt aan de provinciale beleidsdoelen en draagt de bijdrage van € 24.911 aan het project 
‘Nagele op de kaart’ aan als matching. 



 

9 Onderwerp:  
Definitieve vaststelling Nadere regels Impuls Klassieke Muziek 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. De nadere regels 'Impuls Klassieke Muziek' definitief vast te stellen;  
2. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling over dit besluit te informeren. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten de Nadere regels ‘Impuls Klassieke Muziek’ definitief vast 
te stellen. De nadere regels 'Impuls Klassieke Muziek’ bieden een kader, waarmee de ingediende 
aanvragen op het gebied van de klassieke muziek op transparante en eenduidige wijze kunnen 
worden beoordeeld.  

10 Onderwerp:  
Antwoordbrief LTO Noord over ontwikkeling Eemvallei Stad 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de antwoordbrief aan LTO Noord en deze namens het college te verzenden. 
 
Samenvatting: 
In reactie op het verzoek van LTO Noord om met een hogere dichtheid woningen te bouwen in 
Oosterwold fase 2, hebben Gedeputeerde Staten geantwoord vast te houden aan de 
oorspronkelijke ontwikkelingsplannen van Oosterwold. De beschikbaarheid van andere gronden 
in Flevoland, waaronder Pampus, maakt een dichtere bebouwing in dit gebied niet nodig is om 
de bouw van 100.000 woningen in Flevoland mogelijk te maken. 



 

11 Onderwerp:  
Intentieverklaring Groeifondsaanvraag IVN - Werklandschappen van de Toekomst 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De intentieverklaring voor de Groeifondsaanvraag IVN 'Werklandschappen van de Toekomst' 

te ondertekenen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondertekenen van een intentieverklaring om de 
Groeifondsaanvraag van het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) voor 
‘Werklandschappen van de Toekomst’ te ondersteunen. Het doel van deze aanvraag is om 
bedrijventerreinen groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. 

12 Onderwerp:  
Interbestuurlijk toezicht taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2021 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de taakstelling voor de eerste helft van 2021 

inzake de huisvesting vergunninghouders door de Flevolandse gemeenten.  
2. Vast te stellen dat de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taak inzake het 

huisvesten van vergunninghouders in de eerste helft van 2021 adequaat hebben uitgevoerd.  
3. Vast te stellen dat de gemeenten Almere, Dronten en Lelystad hun taak inzake het huisvesten 

van vergunninghouders in de eerste helft van 2021 redelijk adequaat hebben uitgevoerd. 
4. Vast te stellen dat de gemeenten Almere en Dronten onder actief toezicht worden geplaatst. 
5. Het actieve toezicht op de gemeente Lelystad voort te zetten.  
6. 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 gemeenten Noordoostpolder, Urk en 
Zeewolde hun taakstelling voor de eerste helft van 2021 hebben gerealiseerd. Daarom zijn zij 
beoordeeld als adequaat. De gemeenten Almere en Dronten eindigden het eerste halfjaar van 
2021 met een achterstand. Daarom zijn zij beoordeeld als redelijk adequaat. De beide gemeenten 
worden onder actief toezicht geplaatst. De gemeente Lelystad heeft zich gehouden aan de 
gemaakte afspraken. Er is echter nog wel een achterstand. Daarom is de gemeente beoordeeld 
als redelijk adequaat en blijft het actieve toezicht gehandhaafd. 



 

13 Onderwerp:  
Aanvullende bijdrage steunpakket Sport en Corona - Sportservice Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Sportservice Flevoland een eenmalige subsidie te verlenen van € 425.000 voor de 

aanvullende bijdrage steunpakket Sport & Corona Flevoland, conform het besluit van 
Provinciale Staten inzake de zomernota d.d. 30 juni 2021.  

2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:  
- de raming op begrotingsonderdeel #40623 Sport Service Flevoland wordt verlaagd met  

€ 209.020 in 2021 en wordt verhoogd met hetzelfde bedrag in 2022. De afgeraamde 
middelen worden in 2021 gestort in de reserve Sport en in 2022 daar weer uit onttrokken;  

- hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 30 juni 2021 
(zomernota);  

- Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze 
in mandaat genomen begrotingswijziging. 

 
Samenvatting: 
De coronacrisis heeft de sportsector in Flevoland hard geraakt. Gedeputeerde Staten hebben 
eind 2020 Sportservice Flevoland opdracht gegeven de sportsector praktisch en financieel te 
ondersteunen. Als gevolg van de overweldigende vraag vanuit de sportsector begin dit jaar, 
hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten Sportservice Flevoland een aanvullende 
bijdrage te geven voor specifieke coronaondersteuning voor sport- en beweegaanbieders in 
Flevoland. Met de bijdrage biedt de provincie noodzakelijk gewenste ondersteuning aan de 
sportsector en draagt zij bij een sportief en vitaal Flevoland. 

14 Onderwerp:  
Advies aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een mijnbouwwerk nabij 
Oosterringweg 28 te Luttelgeest 

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 aanvraag omgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van een mijnbouwwerk nabij Oosterringweg 28 te Luttelgeest, met inachtneming 
van de volgende aandachtspunten:  
- ontbreken van basisinformatie in hoeverre externe veiligheid een belemmering vormt voor 

de uitbreiding én het doorlopen van een uitgebreide Wabo-procedure 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten in het kader van de Mijnbouwwet een positief advies uit 
te brengen ten aanzien van de aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van de 
uitbreiding van een mijnbouwwerk nabij Oosterringweg 28 te Luttelgeest. Bij het positieve advies 
zijn aandachtspunten meegegeven ten aanzien van de berekeningsmethode en te volgen 
procedure. 
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