
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 juli 2021 

 
1 Onderwerp:  

Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de in de verkenningsrapportage Laan van Nieuw Land en Verlengde 

Westerdreef aangegeven voorkeursoplossing met het daarbij behorende budget van € 24 
miljoen, exclusief BTW; 

2. Provinciale Staten voor te stellen om in te stemmen met de in de verkenningsrapportage 
aangegeven voorkeursoplossing met het bijbehorende budget van € 24 miljoen en het project 
mee te nemen in het PMIRT 2022-2026 en daarmee te verwerken in de begroting van 2022; 

3.   In te stemmen met de hoofdlijn van de concept-samenwerkingsovereenkomst voor de 
vervolgfase tussen de provincie en de gemeente Lelystad. 

Samenvatting: 
De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben samen een verkenning gedaan naar de 
aanleg van een rondweg vanaf de nieuwe aansluiting 9 (A6) Lelystad-Zuid naar de Westerdreef. In
de verkenning is een voorstel gedaan voor een voorkeursoplossing die na de zomer aan 
Provinciale Staten en de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Met de aanleg van deze rondweg zal 
de bereikbaarheid van het Nationaal Park Nieuw Land aan de zijde van Lelystad worden 
verbeterd. Verder zal de verkeersveiligheid op de bestaande wegen worden verbeterd en 
aansluiting 10 (A6) Lelystad Centrum worden ontlast.  



 

2 Onderwerp:  
Standpuntbepaling AVA Visit Flevoland BV op 1 juli 2021 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

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

Aandeelhouders Visit Flevoland BV op 1 juli 2021 en de portefeuillehouder Recreatie & 
Toerisme de volgende aandachtspunten mee te geven: 
a. De notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering Visit Flevoland BV van 9 

november 2020 ongewijzigd vast te stellen. 
b. De jaarrekening 2020 en bijbehorend jaarverslag van Visit Flevoland BV vast te stellen. 
c.   Decharge te verlenen aan het bestuur ter zake van de door haar verrichte handelingen in 

2020. 

Samenvatting: 

Visit Flevoland BV is de destinatiemarketingorganisatie en de uitvoerder van het provinciaal 
beleid  gericht op het realiseren van bekendheid voor de vrijetijdsbestemming Flevoland. Om 
zichtbaar te zijn op nationale en internationale schaal verbindt Visit Flevoland de verschillende 
regio’s binnen Flevoland met het te bezoeken vrijetijdsaanbod, op basis van een consistent 
Flevolands verhaal . Daarnaast is zij de Flevolandse partner en aanspreekpunt voor de marketing 
bij interprovinciale samenwerkingen met o.a. het Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen en Amsterdam & partners. 
Op 1 juli 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Visit Flevoland B.V.  
plaatsgevonden. De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Visit Flevoland BV. 
Tijdens deze vergadering is er door Visit Flevoland BV verantwoording afgelegd over het jaar 
2020 aan de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld en 
decharge verleend aan de bestuurder. 



 

3 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - PvdD - Verantwoordelijkheid Oostvaardersplassen 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PvdD van 4 juni 2021 

over verantwoordelijkheid Oostvaardersplassen.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 4 juni 2021 heeft PvdD schriftelijke statenvragen gesteld over verantwoordelijkheid 
Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 29 juni 
2021. 

4 Onderwerp:  
Afronding MIRT-verkenning Oostvaardersoevers en vastleggen regionale cofinanciering voor 
realisatie van Oostvaardersoevers 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Provinciale Staten voor te stellen de gereserveerde middelen van € 4 miljoen vast te leggen 

als onderdeel van de regionale cofinanciering Oostvaardersoevers en deze middelen 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project Oostvaardersoevers. 

Samenvatting: 
Hierdoor wordt de natuur in het Markermeer-IJmeer verder versterkt, waarmee het gebied vitaler 
moet worden om uiteindelijk ruimtelijke en economische ontwikkelingen te kunnen opvangen. 



 

 
5 Onderwerp:  

Besluit op bezwaar LTO Noord ‘Boer’n wind’ 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. De overwegingen en het advies van de Bezwarencommissie provincie Flevoland naar 

aanleiding van het door LTO Noord ingediende bezwaarschrift, over te nemen.  
2. Het door LTO Noord ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren. 
3. Het besluit van Gedeputeerde Staten) van 22 februari 2021 (kenmerk 2731091) om de 

aanvraag voor subsidie voor het project ‘Boer’n wind’ Flevoland ad € 24.724 af te wijzen, 
te herroepen. 

4. Aan LTO Noord de gevraagde subsidie van € 24.724 toe te kennen voor het project ‘Boer’n 
wind’. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om de subsidieaanvraag Bevordering Initiatieven 
Energietransitie ‘Boer’n wind’ van LTO Noord alsnog te honoreren. 

6 Onderwerp:  
Afwijzing handhavingsverzoek MOB voor Hoogweg Paprikakwekerijen BV 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. 

(MOB) met betrekking tot Hoogweg Paprikakwekerijen BV, Nieuwlandseweg 2 te 
Marknesse 

Afwijzen van het handhavingsverzoek van Coöperatie Mobilisation for the environment 

Samenvatting: 
Er is een verzoek binnengekomen om handhavend op te treden in het kader van de Wet 
natuurbescherming tegen een kassenbedrijf met houtgestookte ketels. Uit onderzoek is gebleken 
dat de stikstofemissie niet zal toenemen ten opzichte van het oude gebruik. Daarmee is er 
sprake van intern salderen en is deze wijziging vrijgesteld van de vergunningplicht in het kader 
van de Wet natuurbescherming. Het verzoek tot handhaving is afgewezen nu is gebleken dat er 
geen sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming. 



 

7 Onderwerp:  
Positieve weigeringen Baas Groep B.V. en V.O.F. van Dalen 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

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

vergunningen voor onbepaalde tijd te weigeren aan:  
- Baas Groep B.V., Enserweg 4 te Ens 
- V.O.F. van Dalen, Biddingweg 13 te Swifterbant 

Samenvatting: 
Het weigeren van een vergunning aan een tweetal 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. 

8 Onderwerp:  
Uitvoering interbestuurlijk toezicht (IBT) vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht over 2020 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de beoordelingen van de Flevolandse gemeenten en het waterschap 

Zuiderzeeland op het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Omgevingsrecht over 2020 in het kader van interbestuurlijk toezicht.  

2. Vast te stellen dat het actieve toezicht op de gemeenten Dronten en Zeewolde 
gehandhaafd blijft.  

3. De colleges van burgemeester en wethouders en dijkgraaf en heemraden van genoemde 
organisaties middels bijgevoegde brieven te informeren over de vastgestelde 
beoordeling 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de wettelijke taak om interbestuurlijk toezicht (IBT) 
te houden op onder andere de medebewindstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) van het omgevingsrecht bij de Flevolandse gemeenten en het waterschap. De beoordeling 
van deze medebewindstaken over 2020 is voor de gemeenten en het waterschap afgerond. 
Hieruit volgt een kwalificatie van de uitvoering van deze taken. Met betrekking tot de VTH-taken 
van het omgevingsrecht over 2020 zijn de gemeenten Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en 
het Waterschap Zuiderzeeland beoordeeld als adequaat. De gemeente Dronten is beoordeeld als 
redelijk adequaat. De gemeente Zeewolde is beoordeeld als niet adequaat. 



 

9 Onderwerp:  
Zienswijze Ontwerp Bodem- en waterprogramma Utrecht 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J 

Beslispunten: 
1. Een zienswijze te sturen naar Gedeputeerde Staten van Utrecht over het optimaal 

benutten van het gezamenlijk grondwatersysteem, naar aanleiding van het Ontwerp 
Bodem- en waterprogramma 2022-2027 provincie Utrecht. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze aan Provincie Utrecht gestuurd naar aanleiding van 
het Ontwerp Bodem- en waterprogramma 2022-2027 provincie Utrecht. De optimale benutting 
van ons gezamenlijke interprovinciale grondwatersysteem en de samenwerking hierbij, worden 
gemist. In de zienswijze wordt de verwachting uitgesproken dat Provincie Utrecht de belangen en 
effecten buiten de eigen provinciegrenzen betrekt. 

10 Onderwerp:  
Ondertekenen mandaat Overijssel beheer en gebruik DRIS-displays gemeenten Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. . In te stemmen met de overeenkomst gebruik en beheer DRIS-displays bij bushaltes in 

OV-Oost. 
2. In te stemmen met de overeenkomst gebruik en beheer DRIS-displays bij bushaltes in 

OV-Oost specifiek voor Lelystad 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten ondertekend de overeenkomst gebruik en beheer van de nieuwe 
Dynamische Reisinformatie Systeem-displays (DRIS), ingebracht door GS van Overijssel. Met de 
nieuwe displays wordt een kwaliteitsslag in de reisinformatie voor OV-reizigers gerealiseerd. 



 

11 Onderwerp:  
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zeeheldenwijk Urk 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Af te zien van het geven van een reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan 

Zeeheldenwijk te Urk  
2. De gemeente Urk van dit besluit op de hoogte te stellen 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om af te zien van het geven van een reactieve aanwijzing 
op het bestemmingsplan Zeeheldenwijk te Urk en dit aan de gemeente kenbaar te maken. Het 
provinciaal belang zoals verwoord in een eerder gegeven zienswijze op de aspecten archeologie, 
ecologie, geluid, verkeer en bodem is voldoende geborgd. 

12 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. 



 

13 Onderwerp:  
Ontwerp Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025. 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. De Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025 in ontwerp 

vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. 
2. Provinciale Staten te informeren over deze ter inzagelegging. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de "Nadere regels publiek-private samenwerking 
2021- 2025" in ontwerp vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke 
voorwaarden een publiek-private samenwerking een subsidie kan aanvragen om de aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs-arbeidsmarkt infrastructuur in Flevoland te versterken. De 
nadere regels worden voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode loopt van 23 augustus tot 
en met 3 oktober 2021, waarna vaststelling van de nadere regels eind oktober wordt beoogd. 

14 Onderwerp:  
Coulance inzake corona – Zeewolde Endurance 2021 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Coulance te verlenen aan Zeewolde Endurance voor het niet halen van de beoogde 

prestaties in verband met de coronamaatregelen en daarmee van lagere vaststelling van 
de subsidie af te zien. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten Zeewolde Endurance 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. De subsidie voor Zeewolde Endurance 2021 wordt 
door het verlenen van coulance intact gelaten. 



 

15 Onderwerp:  
Coulance verlening aan de Stichting Organisatie Oude Muziek en Stichting 2+ 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Aan de Stichting Organisatie Oude Muziek en de Stichting 2+ coulance te verlenen door af 

te zien van lagere vaststelling van de verleende subsidies voor het programma Nieuw 
Land Oude Muziek deel 1, € 25.000 (#2356571) en het Festival 2 Turven Hoog 2020 ad € 
24.999 (#2487751) 

2. Met deze organisaties daarbij de afspraak schriftelijk vast te leggen dat zij het niet 
benutte deel van de subsidie gaan inzetten om de gevolgen van de coronacrisis verder te 
beperken. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de Stichting Organisatie Oude Muziek en 
Stichting 2+ coulance te verlenen voor het niet of niet geheel uitvoeren van de activiteiten en het 
niet kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat de 
subsidie voor het programma Nieuw land Oude Muziek 2020 deel I en Festival 2 Turven Hoog 
intact blijft. 

16 Onderwerp:  
Vaststelling subsidie Stichting Vis à Vis 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
Niet tot lagere vaststelling van de aan Stichting Vis à Vis, verleende subsidie over te gaan omdat 
de stichting geen verwijt kan worden gemaakt dat een subsidieverplichting niet is nagekomen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde staten hebben besloten om de subsidie die zij aan Stichting Vis à Vis hebben 
toegekend voor het plaatsen van een tent om zo aan de COVID-19 maatregelen te voldoen, niet 
lager vast te stellen. De reden hiervan is dat het niet aan de stichting te wijten is dat de tent niet 
op het in de subsidiebeschikking voorgeschreven tijdstip er stond. 



 

17 Onderwerp:  
Agenda BO stikstof 1 juli 2021 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda en stukken ten behoeve van het BO 

stikstof met de minister op 1 juli 2021.  
2. In te stemmen met de adviezen van de BC ten aanzien van de voorgestelde inbreng in het 

BO.  
3. De portefeuillehouder te mandateren om afspraken te maken tijdens het BO stikstof van 

1 juli 2021. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de agenda voor het aanstaande bestuurlijk 
overleg Stikstof met de Minister van LNV en ingestemd met de voorgestelde inzet van de 
provincies voor dit overleg. 

18 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - PvdD - Hogere boetes loslopende honden 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PvdD van 7  juni 2021 over 

hogere boetes loslopende honden. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten 

Samenvatting: 
Op 7 juni 2021 heeft PvdD schriftelijke statenvragen gesteld over hogere boetes  
loslopende honden. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 6  
juli 2021. 



 

19 Onderwerp:  
Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht 2020 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. Het Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht 2020 vast te stellen;  
2. In te stemmen met bijgaande mededeling aan de staten;  
3. De gemeenten hierover schriftelijk te informeren. 

Samenvatting: 
Op 6 juli 2021 heeft het college van GS het Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht 2020 
vastgesteld. De provincie heeft op een aantal terreinen de wettelijke taak om toezicht uit te 
oefenen op de gemeenten. Zo houdt de provincie toezicht op de gemeentefinanciën, het 
informatie- en archiefbeheer van de gemeenten en op de naleving van het Omgevingsrecht. In 
het jaaroverzicht zijn de beoordelingen door de provincie over het jaar 2020 op een rij gezet. 

 
20 Onderwerp:  

Instellingsbesluit Oprichtingscommissie voor 3 of 4 wildbeheereenheden 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Instemmen met Instellingsbesluit Oprichtingscommissie voor 3 of 4 wildbeheereenheden 
2. Instemmen met benoeming leden Oprichtingscommissie voor 3 of 4 wildbeheereenheden 

Samenvatting: 
Op 19 januari 2021 heeft GS het besluit genomen dat er 3 of 4 wildbeheereenheden moeten zijn in 
plaats van 1. Om invulling te geven aan dit besluit wordt nu een Oprichtingscommissie in het 
leven geroepen, middels een instellingsbesluit. De Oprichtingscommissie bestaat uit een 
onafhankelijke voorzitter, de heer Henry Meijdam, een trekker voor iedere nieuwe 
wildbeheereenheid en de voorzitter van de Faunabeheereenheid Flevoland. De commissie heeft 
tot doel om een keuze te maken voor 3 of 4 wildbeheereenheden en de nieuwe 
wildbeheereenheden voor 1 januari 2022 op te richten. 



 

21 Onderwerp:  
Subsidie Horizon – Business development Circulaire Economie – grijze circulariteit 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Aan Horizon Flevoland voor de jaren 2021 tot en met 2023 voor het uitvoeren van business 

development Circulaire Economie (technologische (grijze) circulariteit) een incidentele 
subsidie van in totaal maximaal € 600.000 beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van 
goedkeuring van de provinciale begroting door PS van de jaren 2022 en 2023. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om Horizon Flevoland een subsidie van € 
600.000 toe te kennen voor de komende 2,5 jaar voor het uitvoeren van business development 
Circulaire Economie (technologische (grijze) circulariteit). De subsidie is bedoeld voor het 
aanjagen van bedrijvigheid: het faciliteren van bedrijven of ketens met circulaire proposities om 
te komen tot marktintroductie en tegelijkertijd de lessen die geleerd zijn te delen met de 
partners in de provincie Flevoland (en de MRA). 

22 Onderwerp:  
Standpuntbepaling Algemene Vergadering van Aandeelhouders Horizon op 8 juli 2021 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 december 2020 vast te 

stellen.  
2. De Jaarrekening Horizon 2020 vast te stellen.  
3. In te stemmen met het voorstel met betrekking tot de resultaatbestemming 2020. 
4. Decharge te verlenen voor het bestuur in 2020 en aan de Raad van Commissarissen voor het 

gehouden toezicht op het bestuur.  
5. In te stemmen met: 

a. ontslag van mevrouw Krull-Mancinelli als commissaris van Horizon. 
b. de benoeming van mevrouw el Bachiri-Ouamar als commissaris van Horizon voor een 

termijn van 2 jaar. 
c. de herbenoeming van de heer Sommerdijk als commissaris van Horizon voor een periode 

van 4 jaar.  
6. In te stemmen met: 

a. het verzoek de rapportage betreffende de externe evaluatie van de fondsen die door 
Horizon beheerd worden uit te stellen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van eind 2021. 

b. de onderzoeksvragen voor de externe evaluatie. 

Samenvatting: 
De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Horizon B.V. Horizon B.V. is een regionale 
ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet op de versterking van de regionale economie. Op 8 juli 
2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Horizon B.V. plaatsgevonden. 
Tijdens deze vergadering is er door Horizon verantwoording afgelegd over het jaar 2020 aan de 
aandeelhouder. De aandeelhouder heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld en ingestemd met de 
resultaatbestemming. 



 

23 Onderwerp:  
3e voortgangsrapportage stand van zaken uitvoering beleidskader Oostvaardersplassen periode 
juli 2020 – juni 2021 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Vaststellen derde voortgangsrapportage stand van zaken beleidskader Oostvaardersplassen 

over de periode juli 2019 - juni 2020.  
2. De voortgangsrapportage ter informatie te delen met Provinciale Staten middels bijgevoegde 

mededeling 

Samenvatting: 
Met de voortgangsrapportage stand van zaken beleidskader Oostvaardersplassen periode juli 
2020 - juni 2021 worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang en uitgevoerde 
werkzaamheden die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 

24 Onderwerp:  
Afzien van handhavend optreden (gedogen) vervroegd starten aanleg bouwweg en zanddepot 
t.b.v. aanleg Zeeheldenwijk op Urk 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het afzien van handhavend optreden tegen de gemeente Urk om 

vervroegd te starten met de aanleg van een bouwweg en zanddepot ten behoeve van de 
aanleg van Zeeheldenwijk op Urk. 

Samenvatting: 
De gemeente Urk heeft een verzoek ingediend om te mogen starten met het uitvoeren van 
ontgrondingswerkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de Zeeheldenwijk op Urk. Voor 
deze werkzaamheden is nog geen vergunning verleend. Het verzoek betreft het aanleggen van 
een tijdelijke bouwweg en een zanddepot. De genoemde werkzaamheden maken deel uit van het 
project ‘ontgronding Zeeheldenwijk fase 1’. Het verzoek van de gemeente Urk om af te zien van 
handhavend optreden kan – onder strikte voorwaarden- worden toegewezen, omdat door de 
aanwezigheid van de ontwerpvergunning er concreet zicht is op legalisatie. Er is een vergunbare 
aanvraag ingediend en de vergunning wordt op korte termijn verleend. 



 

25 Onderwerp:  
Definitieve vaststelling Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022 en Nadere regels 
Talentontwikkeling Podiumkunst 2022 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De Antwoordnota zienswijzen Nadere regels Talentontwikkeling Podiumkunst 2022 vast te 

stellen;  
2. De Nadere regels Talentontwikkeling Podiumkunst 2022 definitief vast te stellen;  
3. De Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022 definitief vast te stellen;  
4. Provinciale Staten over dit besluit te informeren met bijgaande mededeling (#2810800). 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’ en de 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 hebben vanaf eind april 2021 zes weken 
digitaal ter inzage gelegen. Op het ontwerp van de Nadere regels Talentontwikkeling 
Podiumkunsten zijn twee zienswijzen ingediend die tot enkele inhoudelijke wijzigingen hebben 
geleid in de definitieve nadere regels. 



 

26 Onderwerp:  
Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland B.V. 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Het ontwerpbesluit te nemen om: 

a. Het aandelenkapitaal van Groeifonds Flevoland B.V. uit te breiden met € 5.450.000 via 
een zogenoemde aandelenemissie. 

b. Hierin te participeren voor een bedrag van € 2.750.000 en hierdoor een 
meerderheidsbelang (50,46%) te krijgen binnen Groeifonds Flevoland B.V. 

2. Provinciale Staten van provincie Flevoland voor te stellen om: 
a. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de 

deelname in de aanvullende aandelenemissie. 
b. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de deelname in de 

aanvullende aandelenemissie. 
c. Het benodigde krediet van € 2.750.000 ter dekking van het, door de provincie Flevoland, 

te storten aandelenkapitaal beschikbaar te stellen.  
d. De 16e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen, inhoudende dat ter 

dekking van het potentiële risico op een duurzame waardevermindering van de aandelen 
(25%) een bedrag van € 687.500 wordt onttrokken aan de Brede Bestemmingsreserve 
(oormerk “Financiering & support CMIP”) en deze middelen worden gestort in de 
Algemene reserve. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in ontwerp besloten om een extra kapitaalstorting te 
doen in het aandelenkapitaal van Groeifonds Flevoland B.V. Daarmee wordt het fondsvermogen 
van het Groeifonds Flevoland verder versterkt en komen extra middelen beschikbaar voor het 
Flevolandse MKB voor corona-herstel en groei. 



 

27 Onderwerp:  
Ontwerp nadere regels ‘Innovatiefonds bibliotheekfunctie 2022-2025’ 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De nadere regels ‘Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025’ in ontwerp vast te stellen. 
2. Het ontwerp vrij te geven voor inspraak. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stellen de nadere regels ‘Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025’ in 
ontwerp vast en geven het ontwerp vrij voor inspraak. Omdat de huidige regeling ‘nadere regels 
Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2018-2021’ op 1 januari 2022 afloopt, moet er een regeling voor 
in de plaats komen. Het innovatiefonds is positief geëvalueerd door een extern 
onderzoeksbureau en ook door de betrokken adviescommissie en door de Flevolandse 
bibliotheken zelf. Daarom verdient de regeling een vervolg. Met deze nadere regels wordt 
invulling gegeven aan provinciaal en landelijk beleid op het gebied van bibliotheekinnovaties, 
een wettelijke provinciale taak. 

28 Onderwerp:  
Nota positieve weigeringen Melkveebedrijf Bremer, VOF de Pater, V.O.F. Doornenbalvan Harten en 
J. & J.J. Zijderveld V.O.F. 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

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

voor onbepaalde tijd te weigeren aan: 
- Melkveebedrijf Bremer, Nonnetjesweg 12 te Biddinghuizen 
- VOF de Pater, Ossenkampweg 13 te Zeewolde  
- V.O.F. Doornenbal-van Harten, voor de locatie Drietorensweg 23 te Ens  
- J. & J.J. Zijderveld V.O.F., Sternweg 23 te Zeewolde 

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. Uit de uitspraak van de Raad 
van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen 
natuurvergunning nodig is. 
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