
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 augustus 
2021 

 1 Onderwerp:  
Intentieovereenkomst samenwerking Politie en MITC 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Voor de ontwikkeling van MITC Marknesse bijgaande 'Intentieovereenkomst Samenwerking 

MITC Marknesse en Politie' aan te gaan. 
 
Samenvatting: 
De politie is op zoek naar een nieuwe locatie voor het Centrum voor Handhaving en Mobiliteit 
van de Politieacademie, zoals op dit moment gevestigd is in Lelystad. Er is een (unieke) kans om 
synergievoordelen te behalen door nauwe samenwerking tussen DNW, NLR, RDW en de politie op 
de locatie Marknesse, waar een hoogwaardig mobiliteitscentrum wordt ontwikkeld: een smart 
multimodaal infrastructuur test en certificatie centrum (werknaam MITC). De betrokken partijen 
spreken in deze intentieovereenkomst hun gezamenlijke ambities en intentie uit om samen op te 
trekken en af te stemmen in de realisatie van MITC Marknesse, inclusief faciliteiten voor de 
politie. 

2 Onderwerp:  
Bestuurlijk wederhoor  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. en Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de rapportage Opvolging aanbevelingen onderzoeken 2018 van de 

Randstedelijke Rekenkamer (RRK) over de onderwerpen Energietransitie en Garanties en 
leningen.  

2. In het kader van bestuurlijk wederhoor te reageren op deze rapportage conform bijgevoegde 
conceptbrief en daarbij met name in te gaan op het onderwerp Energietransitie en de 
aansluiting die Flevoland zoekt bij de landelijke monitoring en indicatoren. 

 
Samenvatting: 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de provincie de 
aanbevelingen van onderzoeken uit 2018 heeft uitgevoerd. Het college heeft kennis genomen van 
de rapportage. In de bestuurlijke reactie die in het gepubliceerde versie is opgenomen hebben 
GS gewezen op landelijke aanpak van de aanbevelingen over de Energietransitie en de uniforme 
indicatoren die daarvoor zijn of worden ontwikkeld. De Rekenkamer heeft inmiddels het rapport 
aangeboden aan Provinciale Staten.  



 

3 Onderwerp:  
Samenwerking regio Zwolle  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A.  
 
Beslispunten: 
1. De notitie “Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 2021”, met daarin opgenomen het advies 

om actief te gaan deelnemen in dit regionale netwerk vast te stellen; 
2. De notitie “Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 2021” aan Provinciale Staten voor te leggen 

ter besluitvorming; 
3. Per 01-11-2021 de formatie structureel uit te breiden met 24,0 uur (0,67 fte) op schaal 12 

niveau en de post salarissen en IKB te verhogen met € 12.000 in 2021 (salarissen € 10.500 + 
IKB € 1.500) en € 73.000 voor 2022 e.v. (salarissen € 62.500 + IKB € 10.500); 

4. Provinciale Staten te verzoeken om het geoormerkte budget van € 110.000,- uit de Stelpost 
Nieuw Beleid (oormerk NB020 Samenwerking Zwolle) uit de Najaarsnota 2020 structureel 
beschikbaar te stellen voor deelname aan samenwerking regio Zwolle en de 13e wijziging van 
de Begroting 2021 vast te stellen. 

 
Samenvatting: 
De provincie Flevoland gaat actiever deelnemen aan het samenwerkingsverband regio Zwolle. Uit 
een verkenning blijkt dat samenwerking met de regio Zwolle bijdraagt aan onze inhoudelijke 
doelstellingen op het gebied van economie, wonen en infrastructuur. En dat samenwerking raakt 
aan principes zoals elkaar versterken, wederkerigheid en een grotere zichtbaarheid. Daarnaast 
biedt een actievere rol in de regio Zwolle meer mogelijkheden om inhoud te geven aan de 
schakelfunctie die zo kenmerkend is voor onze provincie. Flevoland is de enige overheid, die 
zowel in de MRA als in  de regio Zwolle vertegenwoordigd kan zijn. Dat biedt de kans om de 
samenhang op te zoeken in de belangen van beide samenwerkingsverbanden. 



 

4 Onderwerp:  
Vrij maken van eenmalig €500.000, - vanuit het delegatiebesluit Almere voor een investering in 
het openbaar vervoer. 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de investering van €500.000 in het plaatsen van Dynamische 

Reisinformatie Systeem-displays (DRIS) op het busstation van Almere  
2. In te stemmen met het toekennen vanuit het delegatiebesluit openbaar vervoer Almere 2018-

2027 eenmalige bedrag van €500.000 aan de gemeente Almere. 
 
Samenvatting: 
Het systeem voor dynamische reisinformatie openbaar vervoer op het busstation van Almere is 
aan vervanging toe. Daarom hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het verzoek van 
gemeente Almere om voor dit doel eenmalig een bedrag van 500.000 euro vrij te maken vanuit 
de financiële middelen die de gemeente jaarlijks van de provincie ontvangt voor de exploitatie 
van het openbaar vervoer in Almere.   



 

5 Onderwerp:  
Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld:  

a. de opzet van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling vast te stellen, zoals 
beschreven in bijgaande notitie. 

b. voor het onder a genoemde Fonds 2 miljoen euro budget beschikbaar te stellen uit de 
reserve artistieke projecten.  

c. In de jaren 2022 t/m 2024, 665.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van het Fonds, dit te verwerken in de ontwerpbegroting 2022 en GS te mandateren deze 
middelen in te zetten voor de verschillende onderdelen van het fonds en tussen de 
jaarschijven gedurende de looptijd van het Fonds te kunnen schuiven.  

2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:  
• 2,11 miljoen euro wordt onttrokken aan de Brede Bestemmingsreserve (oormerk fonds 

artistieke experimenten) en wordt gestort in de reserve Artistieke experimenten;  
• hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten van 24 juni 2020 

bij de Cultuurnota 2021-2024;  
• Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in 

mandaat genomen begrotingswijziging. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te verzoeken om in te stemmen met de 
opzet van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling en daarvoor 2 miljoen euro ter 
beschikking te stellen. Primair doel van het fonds is het versterken van het makersklimaat door 
makers ruimte te bieden en hen te stimuleren tot het doen van culturele experimenten. Het 
resultaat is nieuw cultureel aanbod waarmee (ook) nieuw publiek wordt aangetrokken. Tweede 
doel is het ondersteunen van instellingen en makers bij de aanpassingen die nodig zijn om te 
kunnen opereren in de periode ná corona. Het Fonds bestaat uit een programma en twee 
regelingen. Het besluit van Provinciale Staten over het voorstel staat vooralsnog gepland op 15 
september a.s. Het Fonds wordt naar verwachting met ingang van 2022 opengesteld. 



 

6 Onderwerp:  
Wob-besluit deelbesluit V inzake de Marker Wadden 

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 van de aanleg Marker Wadden, 
heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar 
te maken. Dit besluit betreft deelbesluit V en het laatste deelbesluit. 

7 Onderwerp:  
Wob-besluit inzake Gebr. Van der Lee 

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 e-mail 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 bedrijf gebr. van der Lee (asfalt 
centrale), heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk 
openbaar te maken. 



 

8 Onderwerp:  
Impuls landschapskunst 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. Bijgaand Statenvoorstel impuls landschapskunst Flevoland vaststellen en instemmen met 

verzending naar Provinciale Staten. In het Statenvoorstel worden de volgende beslispunten 
voorgesteld: 
1. In te stemmen met eenmalig grondig herstel en het verbeteren van de publieke 

toegankelijkheid en beleefbaarheid van de collectie landschapskunstwerken Flevoland 
als belangrijke provinciale iconen met oog op het themajaar Ode aan het Landschap van 
NBTC en de Floriade in 2022 en hierbinnen prioriteit te geven aan de kunstwerken 1. 
Aardzee; 2. De Groene Kathedraal; 3. Observatorium; 4. Sea Level;  

2. Ten behoeve van deze eenmalige impuls in 2021 en 2022 een bedrag op de begroting 
beschikbaar te stellen van € 500.000; 

3. Conform de afspraak in het coalitieakkoord met de eigenaren, gemeenten en 
terreinbeheerders de verplichtingen over de instandhouding van de collectie op de lange 
termijn te borgen inclusief cofinanciering; 

4. Met het oog op beslispunt 2 de 15e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een bedrag van € 500.000 in te zetten voor 
eenmalig grondig herstel en het verbeteren van de publieke toegankelijkheid en beleefbaarheid 
van de collectie landschapskunstwerken Flevoland. Prioriteit gaat hierbij uit naar de vier oudere 
kunstwerken Aardzee, De Groene Kathedraal, Observatorium en Sea Level. Het herstel is 
gekoppeld aan het vastleggen van gezamenlijke lange termijn afspraken met alle betrokken 
partijen over de collectie als geheel, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. 



 

9 Onderwerp:  
Zienswijze bestemming jaarrekening resultaat 2020 en voorstel 1e wijziging begroting 2022 OFGV 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en het voorstel resultaatsbestemming 2020 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV);  
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde 

resultaatsbestemming 2020 van de OFGV;  
3. Aan Provinciale Staten voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde 1e 

wijziging van de begroting 2022 van de OFGV. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan Provinciale Staten voor om geen zienswijze in te 
dienen over de bestemming van het rekeningresultaat 2020 en de voorgestelde 1e 
begrotingswijziging 2022 van de OFGV. 

10 Onderwerp:  
Zienswijze omgevingsvisie Zeewolde 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie Zeewolde 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerp-
omgevingsvisie van de gemeente Zeewolde. De omgevingsvisie wordt in hoofdzaak positief 
bevonden, maar op enkele onderwerpen zoals mobiliteit en wonen worden vraag- en 
verbeterpunten voorgesteld. In ieder geval wordt beoogd de goede samenwerking te blijven 
voortzetten. 



 

11 Onderwerp:  
Beleidsarme onttrekkingen aan Reserve duurzame energie en reserve Personeel 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat: 

a. de oormerken exploitatie subsidie asbest/zon, aanvullend budget duurzaamheid, 
verduurzaming OV IJssel-Vecht, bevorderen initiatieven energietransitie (BIE) uit de 
reserve duurzame energie (B044) worden verwijderd; 

b. aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 20.400 (2021), € 58.000 (2022) 
en € 37.600 (2023) te onttrekken en toe te voegen aan de post salarissen en IKB, ten 
behoeve een projectaanstelling van twee jaar, 27 uur – 0,7500 fte - (24-08-2021 tot 24-08-
2023), schaal 9 (secretaris kernteam RES) (verdeling zie argumenten 1.4);  

c. aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 100.000 (2021) te onttrekken 
ten behoeve van subsidie voor een shared service bureau energie coöperaties;  

d. aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 50.000 (2021) te onttrekken 
ten behoeve van onderzoek in het kader van het klimaatakkoord;  

e. aan de reserve Personeel (B003) een bedrag van € 27.000 te onttrekken ten behoeve van 
ziektevervanging (gerekend tot 1 oktober 2021);  

f. aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 123.000 te onttrekken ten 
behoeve van ziektevervanging;  

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

 
Samenvatting: 
Ten behoeve van recente beleidsarme ontwikkelingen in de opgave duurzame energie hebben 
Gedeputeerde Staten een aantal reserveringen gewijzigd in de reserve energie. 



 

12 Onderwerp:  
Definitieve vaststelling Nieuwe Natuurproject ‘Kop van het Horsterwold' 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De inrichtings- en beheerbijdrage aan initiatiefnemer Staatsbosbeheer voor het Nieuwe 

Natuurproject ‘Kop van het Horsterwold’ definitief vast te stellen op € 2.384.931, wat inhoudt 
dat: 
a. het project is uitgevoerd binnen de kaders van het programma Nieuwe Natuur, zoals 

deze voor dit project zijn vastgelegd in de betreffende realisatieovereenkomst en het 
aanvullende addendum;  

b. het project financieel is afgerekend, waarbij de initiatiefnemer Staatsbosbeheer het 
beheer voortzet voor een periode van tenminste 20 jaar;  

c. partijen, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer, aan al hun verplichtingen uit de 
realisatieovereenkomst en aanvullend addendum hebben voldaan.  

2. De initiatiefnemer Staatsbosbeheer met bijgevoegde brief te informeren over dit besluit. 
3. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de definitieve afrekening 

en oplevering van het project. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat het Nieuwe Natuurproject ‘Kop van het 
Horsterwold’ opgeleverd, financieel verantwoord en afgerekend is. Partijen hebben hiermee aan 
al hun verplichtingen uit de realisatieovereenkomst en aanvullend addendum voldaan, waarmee 
de overeenkomst van rechtswege eindigt. 

13 Onderwerp:  
Financiële verordening provincie Flevoland 2021 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Instemmen met de (concept) Financiële verordening provincie Flevoland 2021. 
2. De Financiële verordening provincie Flevoland 2021 met bijgaand statenvoorstel ter 

vaststelling aanbieden aan Provinciale Staten. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de financiële verordening herzien en stellen Provinciale Staten 
voor om de ‘Financiële verordening provincie Flevoland 2021’ vast te stellen. 



 

14 Onderwerp:  
Herbegrenzing NNN ten behoeve van uitvoering project Nieuwe Natuur Oostkant Dronten 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

overeenkomstig het instrument 'herbegrenzing om andere dan ecologische redenen' ten 
behoeve van de uitvoering van het project Nieuwe Natuur Oostkant Dronten;  

2. In te stemmen met een ondergeschikte wijziging van de perceelsgrenzen ten opzichte van het 
oorspronkelijke verzoek;  

3. Provinciale Staten te informeren over het inzetten van de Omgevingsverordening Flevoland 
en de Spelregels EHS. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verzoek van de gemeente Dronten om 
herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de uitvoering van het project 
Nieuwe Natuur Oostkant Dronten gaan 1,4 ha van de NNN verloren. Als gevolg hiervan zal in de 
directe nabijheid van het plangebied 1,9 ha als NNN worden herbegrensd. 

15 Onderwerp:  
Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten voorgesteld wordt om 

het Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte vast te stellen en ter inzage te leggen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte 
opgesteld en stellen aan Provinciale Staten voor dit ontwerp vast te stellen. Dit beleidskader is 
erop gericht de provinciale doelen uit de Mobiliteitsvisie 2030 nader uit te werken en te 
verbinden met doelstellingen en activiteiten van partners. Als innovatieve provincie investeren 
we slim in schoon vervoer en een solide vervoersnetwerk, dat veilig en duurzaam is. Na 
vaststelling door Provinciale Staten van Flevoland, naar verwachting in oktober 2021, ligt het 
ontwerp zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een inspraakreactie geven. Deze 
reacties kunnen leiden tot aanpassingen in het programma. Wij verwachten dat begin 2022 over 
de vaststelling van het definitieve Programma Mobiliteit & Ruimte wordt besloten. 



 

16 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.  



 

17 Onderwerp:  
Vaststellingsovereenkomst Keolis  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. Met Keolis bijgaande vaststellingsovereenkomst aan te gaan, onder het voorbehoud van 

gelijkluidende besluitvorming door de Colleges van Gelderland en Overijssel; 
2. Aan gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel mandaat te verlenen om deze 

vaststellingsovereenkomst namens Gedeputeerde Staten van Flevoland te ondertekenen; 
3. De Commissaris van de Koning te verzoeken volmacht te verlenen aan  

gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel om deze samenwerkingsovereenkomst  
namens de provincie Flevoland te ondertekenen; 

4. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst Provinciale Staten te informeren door 
middel van bijgaande mededeling; 

5. Mevrouw M. Boot, hoofd eenheid Ruimte & Bereikbaarheid van de provincie Overijssel, te 
machtigen om de andere inschrijvers op de concessie IJssel-Vecht gelijktijdig met Provinciale 
Staten te informeren; 

6. Gedeputeerde Boerman te machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen in de 
vaststellingsovereenkomst. 

 
Samenvatting: 
In november 2019 werd de OV-concessie IJssel-Vecht gegund aan Keolis. Onregelmatigheden 
tijdens de aanbesteding waren in de zomer van 2020 reden om concessie in te trekken, kort 
voordat die in december 2020 in werking zou treden.  
De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd tussen (de advocaten van) Keolis en de 
provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel over de afwikkeling van de schade die de 
provincies lijden als gevolg van bovengenoemde gebeurtenissen. Er is met Keolis een 
vaststellingsovereenkomst gesloten over de schade. De overeengekomen schadevergoeding 
bedraagt 2,9 miljoen euro. 
Dit bedrag bestaat uit : 
a.de ambtelijke kosten, de kosten van vervoerskundig advies en de kosten van rechtsbijstand die 
de provincies in het kader van het intrekkingsbesluit hebben gemaakt 
b.de ambtelijke kosten, de - eventuele - kosten van rechtsbijstand en de advieskosten  
van vervoerskundige adviseurs die de provincies in het kader van de heraanbesteding  
gaan maken.ambtelijke kosten en kosten rechtskundige en vervoerskundige bijstand en  
c. vergoeding voor het mogelijke waardeverlies bij heraanbesteding 



 

18 Onderwerp:  
Besluit op bezwaar Sebava BV  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. Het door mevrouw mr D. Delibes namens de Coöperatie Mobilisation for the Environment 

(MOB) ingediende bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek 
inzake Sebava BV ongegrond te verklaren. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het door de Coöperatie Mobilisation for the 
Environment (MOB) ingediende bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek 
inzake Sebava BV ongegrond te verklaren.  

19 Onderwerp:  
Overladen met als doel te ontgassen van drie binnenvaartuigen binnen de inrichting IJsseloog  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het in mandaat namens Gedeputeerde Staten van Flevoland genomen 

besluit van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek om aan Rijkswaterstaat een 
preventieve last onder dwangsom op te leggen in verband met het voornemen om in de 
werkhaven van het baggerdepot IJsseloog de lading (graan) van een drietal 
binnenvaartschepen over te laden met als doel de lading te ontdoen van een teveel aan 
fosfinegas. 

2. In te stemmen met een concept spoedmededeling aan Provinciale Staten over dit onderwerp. 
 
Samenvatting: 
Op 6 augustus 2021 heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan 
Rijkswaterstaat een preventieve last onder dwangsom opgelegd in verband met het voornemen 
om in de werkhaven van het baggerdepot IJsseloog de lading (graan) van een drietal 
binnenvaartschepen over te laden met als doel de lading te ontdoen van een teveel aan 
fosfinegas. In reactie op de voornoemde last onder dwangsom heeft Rijkswaterstaat per e-mail 
verzocht om eenmalig toestemming te verlenen om alsnog de voorgenomen activiteit te mogen 
uitvoeren. De OFGV heeft binnen haar mandaat van Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten 
deze toestemming niet te verlenen. Provinciale Staten worden over dit onderwerp geïnformeerd 
door middel van een Statenmededeling.  



 

20 Onderwerp:  
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 juli 2021  

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 

juli 2021; 
2. Provinciale Staten verzoeken kennis te nemen van de reflectie van het college ten aanzien 

van de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 juli 2021 zoals 
opgenomen in bijlage “Reflectie Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 12 juli 
2021” en deze te betrekken bij haar eigen reactie;  

3. Provinciale Staten te verzoeken om tijdens de beeldvormende sessie van de Commissie 
Economie, Maatschappij en Samenleving van 1 september a.s. een reactie te geven op de 
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 juli 2021 zodat deze -
evenals de reflectie van het college- betrokken kunnen worden bij het opstellen van een 
gezamenlijke concept-reactie vanuit de deelregio Almere-Lelystad; 

 
Samenvatting: 
De Metropoolregio Amsterdam werkt aan een nieuwe governance. In opdracht van de Regiegroep 
heeft de Transitiecommissie eerder een voorstel op hoofdlijnen uitgebracht. In de nu 
voorliggende Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam concept d.d. 12 juli 2021 zijn 
deze nader uitgewerkt.  
Raden en Staten in de Metropoolregio Amsterdam worden nu gevraagd om een reactie te geven 
op dit concept. Vervolgens wordt een definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken 
opgesteld met als doel vaststelling door Raden en Staten in november/december 2021.  

21 Onderwerp:  
Vaststelling Programma Landschap van de Toekomst 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 
 
Beslispunten: 
1. De antwoordnota naar aanleiding van (de terinzagelegging van) het ontwerp Programma 

Landschap van de Toekomst vast te stellen. 
2. In te stemmen met het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld het 

Programma Landschap van de Toekomst inclusief de appendix Handboek Kernkwaliteiten 
Flevoland vast te stellen. 

3. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om het Programma Landschap van de 
Toekomst en de antwoordnota bij het ontwerp Programma Landschap van de Toekomst ter 
besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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