
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 05 januari 
2021 

 1 Onderwerp:  
Beschikbaarstelling van percelen uit het programma Nieuwe Natuur aan eindbeheerders in het 
project ‘Oostkant Dronten’ 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met pachtbeëindiging, verkoop en achtereenvolgens de levering betreffende de 

in bijlage 2 aangegeven percelen van het programma Nieuwe Natuur ten behoeve van het 
project ‘Oostkant Dronten’; 

2. In te stemmen met het vestigen van een opstalrecht met kwalitatieve verplichtingen voor 
gemeente Dronten ten behoeve van het landschapskunstwerk Riff, PD#18245; 

3. Kennis te nemen van de verrekening van de bijdrage voor inrichting en beheer in twee 
verkoopovereenkomsten 2623191 en 2623339; 

4. Het resultaat van de verrekening toe te voegen aan het project ‘Oostkant Dronten’; 
5. In te stemmen met de ondertekening van bijgevoegde overeenkomsten en na rechtsgeldige 

aanlevering van ondertekenings-volmachten door partijen de leverings- en vestigingsakten per 
volmacht daadwerkelijk te ondertekenen;  

6. Portefeuillehouder te mandateren voor het doen van redactionele wijzigingen in de onder 
beslispunt 5 genoemde overeenkomsten; 

7. Het opleggen van geheimhouding op de documenten met de kenmerken 2587621, 2590024, 
2590025, 2590026, 2521167, 2521141, 2521155, 2599611, 2623191, 2573626 en 2623339 voor 
een periode van 10 jaar; 

8. Provinciale Staten te informeren met bijgaande mededeling nadat de onder beslispunt 5 
genoemde overeenkomsten zijn ondertekend. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd om de voor het programma Nieuwe Natuur de 
gronden binnen het project Oostkant Dronten te leveren aan de particuliere eindbeheerders. De 
levering past binnen de afspraken met betrekking tot de faciliterende rol van de provincie zoals 
vastgelegd in de Realisatieovereenkomst met de projectinitiatiefnemers. De levering past verder 
binnen de Uitvoeringsovereenkomsten tussen gemeente Dronten en eindbeheerders. 



 

2 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - GroenLinks - Stiltegebieden 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks van 19 

november 2020 over stiltegebieden. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 

Samenvatting:
Op 19 november 2020 heeft GroenLinks schriftelijke statenvragen gesteld over stiltegebieden. Het 
college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 15 december 2020.  

3 Onderwerp:  
Besluit op Wob-verzoek inzake communicatie over de Oostvaardersplassen  

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 communicatie over de Oostvaardersplassen, heeft het college besloten de 
gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.  



 

4 Onderwerp:  
Besluit op Wob-verzoek inzake bodemonderzoeken Oostvaardersplassen 

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 bodemonderzoeken in de Oostvaardersplassen en zware materialen bij de 
grote grazers, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, 
openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen zijn in de documenten onleesbaar 
gemaakt. 

5 Onderwerp:  
Besluit op Wob-verzoek inzake literatuuronderzoek anticonceptie en konikpaarden in de vangkraal 

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 het literatuuronderzoek anticonceptie en de 
konikpaarden in de vangkraal, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover 
aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.  



 

6 Onderwerp:  
Wijziging plaatsvervangend lid hoofdstembureau 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 
1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te stellen mevrouw E.C. ten 

Veen - van Egmond voor te dragen voor de functie van plaatsvervangend lid ter vervanging van 
mevrouw A. Klaver. 

 
Samenvatting: 
Het hoofdstembureau heeft een aantal taken bij de verkiezingen. Zo stelt zij de stemtotalen vast 
in de kieskring. Het hoofdstembureau bestaat uit vier leden en drie plaatsvervangend leden. GS 
doen een voordracht aan het ministerie van BZK voor het vervangen van een van de 
plaatsvervangende leden. 

7 Onderwerp:  
Subsidie programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland - Project 33003 ‘Basiskamp 
Kuinderbos’  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Een subsidie van maximaal € 300.000 toe te kennen in het kader van het programma 

Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) aan Staatsbosbeheer voor de uitvoering van 
het project ‘Basiskamp Kuinderbos’, via bijgevoegde beschikking. 

2. Het bedrag van € 300.000, verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2023, ten laste te brengen 
van het budget ZZL-NF.  

3. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de besluitvorming van deze ZZL-NF-
bijdrage; 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten € 300.000 uit het programma 
Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) te subsidiëren aan Staatsbosbeheer voor de 
uitvoering van het project ‘Basiskamp Kuinderbos’. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
ambitie om het aanbod op het gebied van toerisme in Noordelijk Flevoland uit te breiden en te 
versterken. 



 

8 Onderwerp:  
Subsidie programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland - Project 33003 'Verplaatsing en 
verlenging RDW-testcentrum'  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Een subsidie van maximaal € 3.500.000 toe te kennen in het kader van het programma 

Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) aan Dienst Wegverkeer (RDW) voor de 
uitvoering van het project ‘Verplaatsing en verlenging RDW-testbaan’, via bijgevoegde 
beschikking. 

2. Het bedrag van € 3.500.000, verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2023, ten laste te 
brengen van het budget ZZL-NF op de navolgende wijze: 
- provincie Flevoland (rijksmiddelen)  € 2.344.207 
- provincie Flevoland (cofinanciering)  €    666.674 
- gemeente Noordoostpolder (cofinanciering) €    489.119 

3. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de besluitvorming van deze ZZL-NF-
bijdrage;  

4. Geheimhouding op te leggen op de business case, die als bijlage bij het door de RDW 
ingediende projectplan is opgenomen, totdat het project is opgeleverd. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten € 3.500.000 uit het programma 
Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) te subsidiëren aan Dienst Wegverkeer (RDW) 
voor de uitvoering van het project ‘Verplaatsing en verlenging RDW-testcentrum’. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de ambitie die is uitgesproken in de Regio Deal Noordelijk Flevoland, het 
verbeteren van de brede welvaart, door in Marknesse het groeipotentieel op het gebied van smart 
mobility te verzilveren.  
  

9 Onderwerp:  
Subsidie programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland - Project 33004 ‘Recreatieve 
routeontwikkeling’ 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Een subsidie van maximaal € 700.000 toe te kennen in het kader van het programma 

Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) aan gemeente Noordoostpolder voor de 
uitvoering van het project ‘Recreatieve routeontwikkeling’, via bijgevoegde beschikking. 

2. Het bedrag van € 700.000, verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2023, ten laste te brengen 
van het budget ZZL-NF. 

3. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de besluitvorming van deze ZZL-NF-
bijdrage; 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten € 700.000 uit het programma 
Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) te subsidiëren aan gemeente Noordoostpolder 
voor de uitvoering van het project ‘Recreatieve routeontwikkeling. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de ambitie om het aanbod op het gebied van toerisme in Noordelijk Flevoland uit te 
breiden en te versterken. 
  



 

10 Onderwerp:  
Benoeming lid AdviesCommissie Schade Grondwater voor de gezamenlijke provincies 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De heer I. Hoving als deskundige op het gebied van hydrologie en landbouw te benoemen als 

lid van de Advies Commissie Schade Grondwater voor de 12 provincies, voor een periode van 
maximaal vier jaar, met ingang van 1 januari 2021. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de heer I. Hoving benoemd als lid van de 
AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG), voor een periode van maximaal vier jaar, met 
ingang van 1 januari 2021. 
De ACSG is ingesteld door alle provincies en heeft een adviserende taak inzake schadeverzoeken 
in verband met grondwateronttrekkingen of het infiltreren van water op basis van de Waterwet. 

11 Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar afwijzing aanvraag MKB innovatiestimulering topsectoren(MIT) aanvraag 
Holland Diamond Fish  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Het advies van de commissie bezwaar en beroep over te nemen 
2. Het bezwaar gegrond te verklaren voor zover hierin wordt aangegeven dat de motivering van 

het punt van innovatie nader onderbouwd moet worden 
3. De motivering van het eerdere besluit op de aanvraag op het punt van innovatie uit te 

breiden.  
 
Samenvatting: 
Op 24 juni 2020 is namens Holland Diamond Fish B.V. een aanvraag ingediend om in aanmerking 
te komen voor subsidie in het kader van de MKB innovatie stimuleringsregeling topsectoren (MIT) 
Bij besluit van 9 juli 2020 is deze aanvraag afgewezen. Op 24 juni 2020 is hiertegen bezwaar 
aangetekend. Gedeputeerde Staten hebben dit bezwaarschrift gegrond verklaard omdat het 
besluit tot afwijzing niet goed was gemotiveerd. Met verbetering van de motivering hebben 
Gedeputeerde Staten de ingediende subsidieaanvraag alsnog afgewezen. 



 

12 Onderwerp:  
Subsidievaststelling Horizon 2019  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De aan Horizon B.V. voor de uitvoering van het jaarplan 2019 toegekende subsidie van  

€ 1.318.926 lager vast te stellen op € 1.041.102; 
2. Af te zien van terugvordering van het niet bestede subsidiebedrag van € 277.824 
3. Voor het bedrag van € 277.824 aan Horizon een incidentele subsidie te verstrekken voor 

uitvoer in 2021 en 2022 voor de volgende activiteiten: 
a. Reservering voor uitloop reeds verstrekte opdrachten voor business development en 

internationalisering; 
b. Exploitatietekort Groei-events; 
c. Exploitatietekort voor verbeteren ICT infrastructuur. 

4. Daarbij toepassing te geven aan de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening 
Flevoland omdat er voor het aanvragen van de incidentele subsidie door Horizon geen 
aanvraag als bedoeld in deze verordening is ingediend maar een notitie. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de subsidie aan Horizon over het jaar 2019 vastgesteld. Horizon 
heeft een deel van de subsidie niet besteed door vertraging in de uitvoering. Gedeputeerde 
Staten hebben besloten dat Horizon het teveel aan middelen in 2021 en 2022 moet inzetten voor 
business development en internationaliseringsactiviteiten, organiseren van Groei-events en 
versterking van haar ICT infrastructuur. 

13 Onderwerp:  
Coronapeiling Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de eerste Coronapeiling Flevoland 
2. In te stemmen met het houden vervolgpeilingen in 2021 
3. Voor de vervolgpeilingen opdracht verlenen aan Citisens B.V. 
4. Het vervolgonderzoek inhoudelijk af te stemmen met de Flevolandse gemeenten, VNO-NCW 

Flevoland en GGD Flevoland 
5. De resultaten van de eerste Coronapeiling Flevoland te delen met de portefeuillehouders 

gezondheidszorg van de Flevolandse gemeenten 
6. De resultaten van de eerste Coronapeiling Flevoland te delen met Provinciale Staten middels 

bijgevoegde Statenmededeling 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de eerste Coronapeiling 
Flevoland. In dit onderzoek, dat in september en oktober 2020 heeft plaatsgevonden, is inwoners 
van Flevoland gevraagd naar de impact van de Coronapandemie op hun levens en leefomgeving. 
Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zes gemeenten in Flevoland. Het 
college van GS wil het onderzoek in 2021 enkele malen herhalen om zicht te houden op de 
invloed van de Coronapandemie en -maatregelen op het dagelijks leven van de inwoners van 
Flevoland. 



 

14 Onderwerp:  
Jaarverslag Stichting DE-on (Energie Expertise Centrum Flevoland) 2019 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van Stichting DE-on; 
2. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 de voorziening oninbare leningen (V037) te 

verhogen met € 131.524 ten laste van de Brede bestemmingsreserve, oormerk Achtervang 
lening DE-on. 

3. Provinciale Staten Flevoland te informeren over het jaarverslag van Stichting DE-on met 
bijgevoegde Statenmededeling. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van Stichting 
DE-on (Energie Expertise Centrum Flevoland) en informeren Provinciale Staten hierover middels 
een mededeling. 

15 Onderwerp:  
Ondertekening City Deal Conceptueel en circulair bouwen 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. en Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Instemmen met ondertekening van de CityDeal ‘Conceptueel en circulair bouwen’ die loopt 

van 16 december 2020 tot 16 december 2023. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om de City Deal ‘Conceptueel en circulair bouwen’ te 
ondertekenen met als doel te laten zien dat het grootschalig circulair en conceptueel bouwen van 
woningen niet ten koste gaat en mag gaan van snelheid en betaalbaarheid. 



 

16 Onderwerp:  
Beschikking Voedsel Verbindt 2020-2023  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt 2020-2023; 
2. een jaarlijkse subsidie van € 55.000 aan de Stichting Voedsel Verbindt te verlenen voor 

realisatie van de Uitvoeringsagenda voor de jaren 2020-2023 (totaal € 220.000 als incidentele 
subsidie), ten laste van Landbouw: meerdere smaken onder het voorbehoud dat door 
Provinciale Staten voldoende middelen op de begroting worden gezet.; 

3. Bij het verlenen van deze subsidie de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening 
Flevoland toe te passen waardoor afgeweken wordt van artikel 6 onder b en artikel 13 lid 3 
van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan Stichting Voedsel Verbindt voor 
de Uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt 2020-2023 vanuit het programma Landbouw: Meerdere 
Smaken. Provincie Flevoland werkt in Landbouw: Meerdere Smaken aan een duurzaam 
voedselsysteem. Binnen de regio met provincie Noord-Holland samen aan een duurzaam 
voedselsysteem waarin onder andere gewerkt wordt aan kortere voedselketens.  



 

17 Onderwerp:  
Vaststellen Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021 - 2024 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. De Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2020 in te trekken en de Subsidieregeling 

opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024 vast te stellen. 
2. In afwijking van de Inspraakverordening Flevoland 2006 geen inspraak te verlenen. 
3. De directeur van BIJ12 te mandateren om namens Gedeputeerde Staten van Flevoland de 

subsidieregeling uit te voeren, onder voorbehoud van de schriftelijke instemming van BIJ12 en 
de voornoemde directeur van BIJ12 met het verleende mandaat.  

4. Het Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake de nadere 
regels Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2020 in te trekken per 1 juli 2021.  

5. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024 vast te 
stellen op: 
a. € 10.569 voor 2021 
b. € 10.569 voor 2022 
c. € 10.569 voor 2023 
d. € 10.569 voor 2024 

6. De middelen die het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de periode 2021-2024 jaarlijks 
door middel van een decentralisatie-uitkering beschikbaar stelt aan de provincie Flevoland in 
te zetten de uitvoering van de subsidieregeling door BIJ12. 

7. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde mededeling. 
 
Samenvatting: 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) stelt jaarlijks geld aan de provincies beschikbaar 
voor (gedeeltelijke) financiering van de kosten die gemeenten en particulieren maken als gevolg 
van het opruimen van gedumpt drugsafval. Aan de Tweede Kamer is de toezegging gedaan dat 
daarmee private grondeigenaren voor 100% worden gecompenseerd en publieke grondeigenaren 
voor 50%. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben hiervoor de Subsidieregeling opruiming drugsafval 
Flevoland 2021 – 2024 vastgesteld. Deze subsidieregeling wordt namens Gedeputeerde Staten van 
Flevoland uitgevoerd door BIJ12. 



 

18 Onderwerp:  
Vaststelling tweede wijziging Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. De tweede wijziging van de ‘Nadere Regels Van asbest naar duurzaam dak 2019-2020 Provincie 

Flevoland’ vast te stellen, waardoor de looptijd van deze regeling gewijzigd wordt van 1 april 
2019 tot en met 31 december 2020 naar  1 april 2019 tot en met 31 december 2021; 

2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat: 
• de raming op begrotingsonderdeel 5.1 Regionale energiestrategie wordt verhoogd met  

€ 489.168 in 2021; 
• hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 19 december 

2018, #2322087; 
• Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in 

mandaat genomen begrotingswijziging.  
3. Daarbij inspraak achterwege te laten omdat er geen sprake is van inhoudelijke wijzigingen en 

toepassing van inspraak zou inhouden dat de tweede wijziging pas na 31 december 2020 in 
werking treedt. 

 
Samenvatting: 
Op 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten de ‘Nadere Regels Van asbest naar duurzaam 
dak 2019-2021 Provincie Flevoland’ vastgesteld. Hiermee blijft het voor Flevolandse particulieren 
en ondernemers ook in 2021 mogelijk om bij Gedeputeerde Staten subsidie aan te 
vragen voor de sanering van het asbest op hun dak om er vervolgens zonnepanelen op te leggen.  
Met de tweede wijziging kan tot en met 31 december 2021 een aanvraag worden ingediend.  

19 Onderwerp:  
Zienswijze bestemmingsplan Port of Urk – binnendijks bedrijventerrein 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Port of Urk – binnendijks 

bedrijventerrein in verband met strijdigheid van provinciaal belang op het gebied van 
werklocatie-beleid, ecologie, infrastructuur & geluid. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp 
bestemmingsplan Port of Urk – binnendijks bedrijventerrein. Het provinciaal belang is in het 
geding ten aanzien van de aspecten werklocatiebeleid, ecologie, infrastructuur & geluid. 
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