
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 april 2021 

1 Onderwerp:  
Nadere besluiten naar aanleiding van uitspraak Raad van State over Logtsebaan en ViA15  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J.  
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de besluiten van de BC ten aanzien van de uitspraken van de Raad van 

State over Logtsebaan en ViA15  
2. Uit de Beleidsregels voor intern en extern salderen de passages over intern salderen buiten 

toepassing te laten bij aanvragen om een vergunning Wet natuurbescherming, tot het moment 
dat de beleidsregels worden geactualiseerd 

3. Initiatiefnemers met lopende vergunningaanvragen die uitsluitend betrekking hebben op 
intern salderen de keuze te bieden om de aanvraag in te trekken, danwel de aanvraag af te 
laten handelen door middel van een positieve weigering. 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande Mededeling 
 
Samenvatting: 
Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan in het Natura 
2000/stikstofdossier: over de Logtsebaan en over ViA15. Beide uitspraken hebben gevolgen voor 
taken van de provincies, onder meer op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. De provincies hebben nu, na een gezamenlijke duiding van de uitspraken, 
afgesproken om de vergunningverlening zoveel mogelijk voort te zetten. Aanvragers horen 
binnenkort of de uitspraken gevolgen hebben voor hun aanvraag. 



 

2 Onderwerp:  
Zienswijze ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. De zienswijze van de provincie Flevoland op de ontwerpwijziging van het 

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vast te stellen en deze uiterlijk maandag 29 maart ook 
namens gemeente Lelystad in te dienen. 

2. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling over de ingediende zienswijze te informeren. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ook namens gemeente Lelystad een zienswijze ingediend op de 
ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. In haar zienswijze gaat provincie Flevoland 
in op de verschillende belangen van provincie Flevoland en de rol van Lelystad Airport in een 
toekomstbestendig luchthavensysteem. 

3 Onderwerp:  
Notitie reikwijdte en detailniveau verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de Notitie reikwijdte en detailniveau Verkenningsfase versterking 

IJsselmeerdijk. 
2. In te stemmen met de terinzagelegging van de Notitie reikwijdte en detailniveau 

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk.  
3. In te stemmen met advies vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage over de 

Notitie reikwijdte en detailniveau Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk. 
4. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat: 

• de van het Waterschap Zuiderzeeland ontvangen bijdrage ad. € 18.500 wordt geraamd; 
• deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor de advisering door de Commissie voor de 

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

mandaat genomen begrotingswijziging. 
 
Samenvatting: 
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland bereiden de versterking van de IJsselmeerdijk 
tussen de Houtribsluis en Ketelbrug voor. Hiervoor is een Notitie reikwijdte en detailniveau als 
start van de m.e.r.-procedure opgesteld. Deze notitie zal van 8 april tot en met 19 mei 2021 ter 
inzage liggen. Een ieder kan zijn zienswijze over de Notitie reikwijdte en detailniveau bij de 
provincie indienen. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over 
de reikwijdte en detailniveau voor het MER voor de versterking van de IJsselmeerdijk. 



 

4 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - PvdD - Gevolgen rapport van Aartsen omgevingsdienst  

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

van 4 maart 2021 over de gevolgen van het rapport van Aartsen voor de omgevingsdienst.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 4 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over de 
gevolgen van het rapport van Aartsen voor de omgevingsdienst. Het college heeft de antwoorden 
op deze vragen vastgesteld op 30 maart 2021. 

5 Onderwerp:  
Overlast van motorfietsen, verzoek NEFOM 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de reactie aan de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen 

waarin wordt aangegeven dat wij niet bevoegd zijn om strengere geluidemissie-eisen aan 
motorfietsen te stellen maar wij de noodzaak hiertoe wel via het Interprovinciaal Overleg bij 
het ministerie onder de aandacht gaan brengen om hier actie te ondernemen in richting de 
Europese Commissie. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben het verzoek gehad van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai 
Motorvoertuigen om strengere geluidemissie-eisen te stellen aan motorfietsen op provinciale 
wegen. Gedeputeerde Staten spelen geen rol bij het stellen van dergelijke regels maar geven wel 
aan om in IPO verband het verzoek bij het ministerie onder de aandacht brengen, met het 
verzoek hier actie te ondernemen in de richting van de Europese Commissie 

6 Onderwerp:  
Jaarplan Energie Expertise Centrum Flevoland (Stichting DE-0n) 2021 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het jaarplan 2021 van Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF) 
2. Provinciale Staten Flevoland te informeren over het jaarplan 2021 met bijgevoegde 

Statenmededeling. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het Jaarplan 2021 van het 
Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en informeren Provinciale Staten hierover door middel 
van een mededeling. 



 

7 Onderwerp:  
Brandguide en Ruimtelijke Kwaliteitsgids Nationaal Park Nieuw Land 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennisnemen van de in de NPNL-stuurgroep vastgestelde brandguide en ruimtelijke 
kwaliteitsgids. 
2. De brandguide te hanteren als vertrekpunt bij aan NPNL-gerelateerde communicatie-
uitingen en de ruimtelijke kwaliteitsgids te hanteren als vertrekpunt in projecten en ruimtelijke 
ontwikkelingen van de provincie die betrekking hebben op of plaatsvinden binnen de grenzen van 
NPNL. 
 
Samenvatting: 
Op 27 februari 2018 hebben Provinciale Staten de ontwikkelingsvisie voor Nationaal Park Nieuw 
Land (NPNL) vastgesteld. In de ontwikkelingsvisie wordt het belang van eenheid in communicatie 
en herkenbaarheid in de ruimtelijke kwaliteit benoemd om zo met NPNL een gebied te realiseren 
met een sterke identiteit en uitstraling. Ten behoeve van deze herkenbaarheid en identiteit van 
het gebied heeft de NPNL-stuurgroep besloten om opdracht te geven voor het verder ontwikkelen 
van de NPNL-huisstijl en voor het opstellen van een ruimtelijke kwaliteitsgids voor het NPNL. 
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