
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 16 maart 
2021 

1 Onderwerp:  
Jaarverslag schriftelijke statenvragen 2020  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A.  

Beslispunten: 
1. Het jaarverslag schriftelijke statenvragen 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 

Samenvatting: 
Over het afgelopen jaar is een jaarverslag statenvragen opgesteld. Dit verslag wordt het college 
ter kennisname voorgelegd. 

2 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - PvdD - Onafhankelijke beoordeling conditie Heckrunderen en 
andere grote grazers in de Oostvaardersplassen 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A., Smelik, C. 

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

van 27 januari 2021 over de onafhankelijke beoordeling conditie Heckrunderen en andere 
grote grazers in de Oostvaardersplassen. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 27 januari 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over de 
onafhankelijke beoordeling conditie Heckrunderen en andere grote grazers in de 
Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 2 maart 
2021. 



 

3 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - PvdD - Toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen  

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A., Smelik, C. 

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

van 27 januari 2021 over het toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 27 januari 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over het 
toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen. Het college heeft de antwoorden op 
deze vragen vastgesteld op 2 maart 2021.  

4 Onderwerp:  
Wob-besluit inzake Marker Wadden Deelbesluit I 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L.  

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob). 
2. De documenten gelijktijdig met het besluit per post aan de verzoeker te verstrekken. 

Samenvatting: 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot de eerste fase van de aanleg Marker 
Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk 
openbaar te maken. Dit besluit betreft deelbesluit I. 



 

5 Onderwerp:  
IPO Meerjarenraming 2022-2024  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de doorgeleiding van de IPO Meerjarenraming 2022-2024 aan Provinciale 

Staten met bijgevoegd statenvoorstel ter voorbereiding op de Algemene Vergadering (AV) van 
het IPO op 30 maart 2021.  

Samenvatting: 
Het IPO Bestuur heeft een Meerjarenraming 2022-2024 vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Provinciale Staten hebben de gelegenheid 
aan hun vertegenwoordigers opvattingen mee te geven voorafgaand aan deze vergadering. In 
commissieverband wordt over deze Meerjarenraming gesproken.  

6 Onderwerp:  
Covid-regelingen Cultuur 2021 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen voor culturele instellingen en 

amateurkunst-verenigingen zoals die in 2020 zijn vastgesteld, in 2021 inhoudelijk ongewijzigd 
voort te zetten als nieuwe regelingen. 

2. De Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen 2021 
en de Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen amateurkunstverenigingen 2021 vast 
te stellen. 

3. De Nadere regels subsidiëring live-kunstuitvoeringen tijdens Covid-19, kortweg de Flevolandse 
Balkonscèneregeling vast te stellen.  

4. Bij het vaststellen van deze nadere regels inspraak achterwege te laten. 
5. De cofinancieringsregeling/incidentele subsidies voor (film)theaters en musea met ingang van 

1 april 2021 uit te breiden met de categorie poppodia.  
6. Voor de uitvoering van deze regelingen (inclusief proceskosten) € 760.352 (in 2020 

overgebleven middelen) beschikbaar te stellen en dit bedrag bij de bestemming van het 
rekeningresultaat 2020 (als onontkoombaar) aan PS voor te leggen.  

7. Vooruitlopend hierop de uitvoering van de regelingen ter hand te nemen. 
8. Provinciale Staten te informeren met bijgaande mededeling. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten tot het voortzetten in 2021 van de covid-regelingen 
voor culturele instellingen en amateurkunstverenigingen zoals die medio 2020 zijn vastgesteld. 
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten tot het instellen van een ‘Flevolandse 
Balkonscèneregeling’. Deze subsidieregeling is bedoeld om het voor (podium)kunstenaars mogelijk 
te maken kleinschalige live-uitvoeringen te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met 
de geldende covid-maatregelen. De vorig jaar ingestelde cofinancieringsregeling voor 
(film)theaters en musea wordt uitgebreid met poppodia en loopt door tot het subsidieplafond is 
bereikt.  



 

 
7 Onderwerp:  

Mandaat- en machtigingenbesluit aanbesteding Concessie IJssel-Vecht 2022-2032  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Gedeputeerde Staten van Overijssel te machtigen c.q. mandateren - met de mogelijkheid van 

submachtiging c.q. ondermandaat- om ook namens Gedeputeerde Staten van Flevoland: 
a. alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen te verrichten die nodig zijn om te komen tot 

gunning van de Concessie IJssel-Vecht 2022-2032 en de daarbij behorende correspondentie 
te ondertekenen; 

b. te besluiten tot het geven van een opdracht aan een advocatenkantoor voor juridische 
advisering en bijstand inzake de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht 2022-2032, 
waarvan de kosten verdeeld worden volgens de volgende verdeelsleutel: 10% ten laste van 
Flevoland, 60% ten laste van Gelderland en 30% ten laste van Overijssel. 

2. De Commissaris van de Koning te verzoeken volmacht te verlenen aan de Commissaris van de 
Koning van de provincie Overijssel met de mogelijkheid van ondervolmacht, om ook namens 
de provincie Flevoland de opdracht die voortvloeit uit het bij beslispunt 2 uitgeoefende 
mandaat, te ondertekenen. 

3. Het mandaat- en machtigingenbesluit en de volmacht in te laten gaan met ingang van 8 
december 2020. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gedeputeerde Staten van Gelderland en Gedeputeerde 
Staten van Overijssel hebben besloten de Concessie IJssel-Vecht 2022-2032 gezamenlijk aan te 
besteden. 
Daarbij hebben zij afgesproken dat de provincie Overijssel optreedt als penvoerder. Om ervoor te 
zorgen dat Gedeputeerde Staten van Overijssel in deze aanbestedingsprocedure ook namens 
Gedeputeerde Staten van Flevoland kunnen optreden, hebben Gedeputeerde Staten van 
Flevoland hiervoor Gedeputeerde Staten van Overijssel gemachtigd.  



 

8 Onderwerp:  
Vaststelling "Nadere regels voor de aanleg van groene daken en gevels” (Subsidieregeling Groene 
daken en gevels 2021) 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen naar aanleiding van de ter inzagelegging van 

de nadere regels. 
2. Bijgevoegde Nota van antwoord vast te stellen. 
3. De "Nadere regels voor de aanleg van groene daken en gevels” (Subsidieregeling Groene daken 

en gevels 2021) definitief vast te stellen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de "Nadere regels voor de aanleg van groene en 
gevels” (Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021) vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft 
tot doel de aanleg van groene daken en gevels te stimuleren. In de regeling is aangegeven onder 
welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de 
dag na bekendmaking in het provinciaal blad. 

9 Onderwerp:  
Stort van alleen met PFAS verontreinigde baggerspecie in IJsseloog 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat om de stort van baggerspecie in rijksbaggerdepot IJsseloog die alleen met PFAS 
boven het herverontreinigingsniveau verontreinigd is mogelijk te maken. 

2. In te stemmen met de mededeling hierover aan Provinciale Staten. 

Samenvatting: 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanuit haar 
stelselverantwoordelijkheid bevestigd dat ook baggerspecie die alleen verontreinigd is met PFAS 
(boven de norm voor PFAS die vorige jaar door de staatssecretaris is vastgesteld) in aanmerking 
komt voor stort in IJsseloog. Gedeputeerde Staten van Flevoland verlenen daarom op verzoek van 
de staatssecretaris voor het rijksbaggerdepot IJsseloog medewerking aan de stort van deze 
categorie baggerspecie die elders niet nuttig kan worden toegepast. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd aan het opheffen van knelpunten bij de verwijdering van met PFAS verontreinigde 
baggerspecie in oppervlaktewateren en kunnen projecten van maatschappelijk belang, zoals  het 
onderhoud van waterwegen, doorgang vinden. IJsseloog is bedoeld voor de stort van niet 
toepasbare (zwaar vervuilde) baggerspecie. Er wordt nu ook al met PFAS verontreinigde 
baggerspecie gestort als daarin andere verontreinigende stoffen voorkomen.  



 

10 Onderwerp:  
Zienswijze omgevingsvisie Amsterdam 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Instemmen met de zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie Amsterdam 2050 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten een zienswijze in te dienen op de omgevingsvisie 
Amsterdam 2050. Middels deze zienswijze wordt het belang van de huidige 
samenwerkingsstrategieën benadrukt en wordt aangegeven waar Flevoland kan bijdragen aan de 
gezamenlijke doelstellingen in de regio. 

11 Onderwerp:  
Ontwerp aanpassing ’Nadere regels Verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023’  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. in te stemmen met de ontwerp ‘wijziging van de Nadere regels Verbetering van de 

geluidwering van woningen 2019-2023’ en deze wijziging van de nadere regels ter inzage te 
leggen. 

2. In te stemmen met het doen van een mededeling aan Provinciale Staten over de voorgestelde 
wijziging van de subsidieregeling geluid wegverkeer. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben naar aanleiding van de evaluatie van de ‘Nadere 
regels Verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023’ een ontwerpbesluit genomen om 
de nadere regels op 2 onderdelen aan te passen zodat de regeling meer kan bijdragen aan het 
verminderen van het aantal geluidgehinderden. 



 

12 Onderwerp:  
Vrijgave ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Het ontwerp-Programma van Eisen voor de gezamenlijke Openbaar Vervoer-concessie IJssel-

Vecht (ontwerp-PvE) (bijlage 1) vast te stellen. 
2. De toekomstige concessiehouder te verplichten om de CO2-emissierechten om niet ter 

beschikking te stellen aan de concessieverleners.  
3. De eventuele waarde van de rechten genoemd onder 2, te oormerken voor het openbaar 

vervoer in de concessie IJssel-Vecht. 
4. Dit ontwerp-PvE vrij te geven voor advies aan consumentenorganisaties en voor reactie aan 

marktpartijen, gemeenten en aangrenzende concessieverleners. 
5. Het ontwerp-Programma van Eisen door middel van bijgevoegd Statenvoorstel aan Provinciale 

Staten aan te bieden en, zoals afgesproken bij de vaststelling van de Nota van 
Uitgangspunten, PS gelegenheid te geven om wensen en bedenkingen te plaatsen.  

6. Bijgaande brieven aan de onder 2 genoemde partijen vast te stellen. 
7. Gedeputeerde Boerman te machtigen voor het doorvoeren van eventuele ondergeschikte en 

redactionele wijzigingen in bijgevoegd ontwerp-Programma van Eisen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in het 
gebied IJssel-Vecht vastgesteld. Elke 8 tot 15 jaar wordt het regionale bus- en treinvervoer 
opnieuw aanbesteed. Deze keer is de aanbesteding al na twee jaar omdat de noodconcessie 
IJssel-Vecht in december 2022 afloopt. De nieuwe concessie IJssel-Vecht is een gezamenlijke 
concessie van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland die in december 2022 van start 
gaat. Het ontwerp-Programma van Eisen wordt voor advies voorgelegd aan 
consumentenorganisaties en voor reactie aan Provinciale Staten van de drie provincies, 
marktpartijen, gemeenten en aangrenzende concessieverleners. 
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