
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 30 maart 
2021 

1 Onderwerp:  
Vaststelling Actieplan Biodiversiteit 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het Actieplan Biodiversiteit 2022-2025, bestaande uit: 

– Visie & Beleid Actieplan Biodiversiteit (versie RND 7 april 2021); 
– Actie Actieplan Biodiversiteit (versie RND 7 april 2021); 

2. In te stemmen met bijgaand statenvoorstel en deze aan te bieden aan Provinciale Staten, met 
daarin de volgende beslispunten: 
– Het Actieplan Biodiversiteit 2022 – 2025 vast te stellen, als onderdeel van het nieuwe 

programma Flevoland Natuurinclusief, bestaande uit twee documenten: 
• Visie & Beleid Actieplan Biodiversiteit 
• Actie Actieplan Biodiversiteit 

– Voor de uitvoering van het Actieplan Biodiversiteit in de jaren 2022 en 2023 in totaal  
€ 2,65 mln. beschikbaar te stellen; 

– Een nieuwe uitvoeringsreserve ‘Flevoland Natuurinclusief’ in te stellen en daarin € 2,65 
mln. te storten vanuit de bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (B032); 

– Met het oog op de storting in de reserve de 10e begrotingswijziging vast te stellen; 
– Het Actieplan Biodiversiteit te verwerken in het Omgevingsprogramma Flevoland, bij de 

eerstvolgende wijziging van dit omgevingsprogramma. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Actieplan Biodiversiteit. Definitieve 
besluitvorming door Provinciale Staten is eind april 2021. 



 

2 Onderwerp:  
Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong. 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A.  

Beslispunten: 
1. Instemmen met het bijgaande Statenvoorstel met daarin de volgende beslispunten:  

o Kennisnemen van a. Informatiedocument Over kunstwerk De Tong (van Luci-fer) van Rudi 
van de Wint op de Knardijk en b. Quick scan plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer); 

o Besluiten om als naam voor dit kunstwerk aan te houden ‘De Tong’; 
o Op basis van de analyse in de quick scan te besluiten tot restauratie en plaatsing van 

kunstwerk ‘De Tong’ op de locatie Knardijk - A6 en de bij de Najaarsnota 2020 begrote 
middelen definitief hiervoor aan te wenden. 

Samenvatting: 
Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor aan Provinciale Staten om op basis van het 
informatiedocument over kunstwerk De Tong (van Lucifer) als naam voor het kunstwerk ‘De Tong’ 
aan te houden en op basis van de quick scan over te gaan tot restauratie en terugplaatsing op de 
oorspronkelijke locatie kruising A6 - Knardijk. 



 

3 Onderwerp:  
Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Aan de Staten voor te stellen een bedrag van € 912.290 beschikbaar te stellen uit de 

bestemmingsreserve Monumentenzorg (B008) voor een subsidie aan de gemeente 
Noordoostpolder voor restauratiewerkzaamheden fase 2 aan de Poldertoren, onder 
voorbehoud van  
a. een sluitende begroting van het restauratieplan en  
b. instemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met de wijzigingen aan het  

monumenten en  
c. de voorwaarde dat de gemeente het monument voldoende onderhoudt,  
d. en GS te mandateren om de onttrekkingen te programmeren; 

2. Een subsidie te verlenen aan de gemeente Noordoostpolder van € 912.290 voor de uitvoering 
van de restauratiewerkzaamheden van de Poldertoren fase 2 in de periode 2021, onder 
voorbehoud van positieve besluitvorming door Provinciale Staten. 

3. De gemeente Noordoostpolder middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het 
besluit.   

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om op voorbehoud van positieve besluitvorming door 
Provinciale Staten een subsidie te verlenen aan de gemeente Noordoostpolder voor de uitvoering 
van de restauratiewerkzaamheden aan de Poldertoren. Aan de subsidie worden wel een aantal 
voorwaarden en voorbehouden verbonden, onder andere dat er een sluitende begroting is. De 
provincie streeft ernaar dat haar erfgoediconen in goede staat zijn en de beleefbaarheid wordt 
vergroot. De Poldertoren is een erfgoedicoon dat haar deel van het verhaal van Flevoland vertelt 
en daarom behouden en beleefbaar moet blijven. 

4 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - JA21 - Bospaden verhard met plastic bouwafval  

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W.

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 15 februari 2021 

over bospaden verhard met plastic bouwafval. 
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 

Samenvatting: 
Op 15 februari 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over bospaden verhard met 
plastic bouwafval. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 23 maart 
2021.  



 

5 Onderwerp:  
Reactie op voorstel Transitiecommissie inzake visie, prioriteiten en governance MRA en 
verantwoording Jaarverslag 2020 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het voorstel van de Transitiecommissie inzake visie, prioriteiten en 

governance MRA; 
2. Provinciale Staten te verzoeken in te stemmen met het voorstel van de Transitiecommissie 

inzake visie, prioriteiten en governance MRA en hierop geen nadere wensen en opvattingen 
naar voren te brengen; 

3. Provinciale Staten te informeren dat de MRA begroting in oktober 2021 beschikbaar komt en 
de notitie “Inhoudelijke en financiële verantwoording MRA 2020” ter kennisname toe te 
sturen. 

Samenvatting: 
De organisatie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moet eenvoudiger worden om de 
grote ambities van het samenwerkingsverband te kunnen waarmaken.  Dit voorstel doet een 
commissie onder leiding van de Amsterdamse burgemeester en MRA-voorzitter Femke 
Halsema aan de colleges van burgemeester en wethouders, de gemeenteraden en Provinciale 
Staten in de MRA. Gedeputeerde Staten verzoeken aan Provinciale Staten om kennis te 
nemen van dit voorstel.  



 

6 Onderwerp:  
Prestatieovereenkomst 2021 met RVO.nl  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst 2021 van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl), voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelings-programma (POP3) in 
2021, inhoudende dat: 
a. de prestatieovereenkomst 2021 wordt ondertekend, en 
b. RVO.nl daarvan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. 

2. In te stemmen met de uit deze prestatieovereenkomst voortvloeiende uitvoeringskosten voor 
2021 van € 725.356 en deze ten laste te brengen van het beschikbaar gestelde budget 
‘uitvoeringskosten POP3’. 

3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie c) vast te stellen inzake de 
uitvoeringskosten in 2021, inhoudende dat: 
a. het budget voor uitvoeringskosten in 2021, evenals de onttrekking aan de reserve POP, 

worden verhoogd met € 256.374; 
b. Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst, te informeren over deze in 

mandaat genomen begrotingswijziging. 
4. Kennis te nemen van de aankondiging van een separate prestatieovereenkomst voor de POP3+ 

periode (2021-2022). 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben met RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een  
Meerjarenovereenkomst over de uitvoeringskosten van het Plattelandsontwikkelings-programma 
2014 - 2020 (POP3). Jaarlijks worden hierover nadere afspraken gemaakt in de zogeheten 
‘prestatieovereenkomst’. Gedeputeerde Staten gaan voor 2021 een prestatieovereenkomst met 
RVO.nl aan. 

7 Onderwerp:  
Zienswijze initiatiefwet verbod nachtvluchten  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. De zienswijze van de provincie Flevoland op de initiatiefwet verbod nachtvluchten vast te 

stellen en deze uiterlijk woensdag 24 maart 2021 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 
initiatiefwet verbod nachtvluchten. In haar zienswijze gaat provincie Flevoland in op de rol van 
Lelystad Airport in een toekomstbestendig luchthavensysteem, het verminderen in het aantal 
nachtvluchten op Schiphol en de verschillende belangen van provincie Flevoland.   



 

8 Onderwerp:  
Incidentele subsidie Stichting de Vogelier 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Aan de Stichting de Vogelier voor de periode 2021 – 2023 een incidentele subsidie van 

maximaal € 41.469 te verlenen met het voorbehoud dat Provinciale Staten voor 2022 en 2023 
voldoende financiële middelen op de begroting beschikbaar stellen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland verlenen in de periode 2021 tot en met 2023 subsidie aan de 
Stichting de Vogelier voor versterking van de biodiversiteit van de Vogelweg. Stichting de Vogelier 
werkt hierbij samen met het Flevo-Landschap. Het is één van de projecten uit het Actieplan 
Biodiversiteit. In dit project staat versterking van de biodiversiteit, samenwerking 
natuurorganisaties en agrariërs en ontwikkeling van een verdienmodel centraal.  

9 Onderwerp:  
Besluit op bezwaar MIT haalbaarheidsproject “Realtime online visverkoop vanaf vissersschip aan 
consument door Mattheüs B.V. (MIT2020HA026) 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Het door de Commissie bezwaar en beroep Provincie Flevoland uitgebrachte advies over te 

nemen voor zover hierin wordt aangegeven dat de motivering van het besluit van 12 oktober 
2020 (bijlage #2752327) om de aanvraag te weigeren, zodanig dient te worden aangepast dat 
duidelijk is waarom de MIT aanvraag wordt afgewezen.  

2. Het door Mattheüs B.V.  ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren. 
3. Het besluit van 12 oktober 2020 in die zin te herroepen dat de motivering tot afwijzing van de 

MIT aanvraag wordt aangepast. 

Samenvatting: 
Sinds 2019 is de provincie Flevoland deelnemer van de MIT regeling. Mattheüs B.V. heeft in 2020 
een subsidieaanvraag ingediend voor een haalbaarheidsproject maar is bij besluit afgewezen. 
Daarop is namens Mattheüs  B.V. bezwaar ingediend. Dit bezwaarschrift is door Gedeputeerde 
Staten voor advies in handen gesteld van de Commissie bezwaar en beroep provincie Flevoland 
waarvoor een hoorzitting is gehouden.  
 
Begin februari 2021 heeft de Commissie haar advies uitgebracht adviseert Gedeputeerde Staten 
om de beslissing op bezwaar op de onderdelen marktperspectief en verdienmodel nader te 
motiveren en in het bijzonder een reactie te geven op de antwoorden naar aanleiding van de 
aanvullende vragen. Daarnaast adviseert de commissie om het artikel van de Nadere Regels te 
noemen waarop de afwijzing is gebaseerd. Gedeputeerde Staten heeft het advies van de 
Commissie overgenomen.  



 

10 Onderwerp:  
Ontwikkeling Batavialand en toewijzing NSD 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Instemmen met bijgaande Statenvoorstel, met daarin de volgende beslispunten: 

• Op basis van de (geheime) rapporten van de provinciale toezichthouder en Berenschot, de 
context van de coronacrisis en de kans die de toewijzing van de status van Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot biedt te kiezen voor doorontwikkeling van Batavialand. 

• GS opdracht te geven tot het aanstellen van een kwartiermaker voor het opstellen van een 
plan van aanpak voor de ontwikkeling van Batavialand naar een duurzame toekomst, samen 
met (tenminste) het Rijk en de gemeente Lelystad. 

• Dit plan van aanpak voor het einde van het jaar aan Provinciale Staten voor te leggen ter 
besluitvorming over de besteding van zowel het structurele budget van € 300.000,- en het 
oormerk van 2,0 miljoen in de brede bestemmingsreserve. 

• Randvoorwaarden mee te geven voor het bij punt 2 genoemde plan van aanpak. 
• Het geoormerkte budget van € 300.000,- uit de Stelpost Nieuw Beleid oormerk Batavialand 

met ingang van 2021 structureel beschikbaar te stellen voor het opstellen en uitvoeren van 
het plan ontwikkeling Batavialand. 

• De 9e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stellen voor om op basis van de (geheime) rapporten van de provinciale 
toezichthouder en Berenschot, de context van de coronacrisis en de kans die de toewijzing van de 
status van Nationaal Scheepsarcheologisch Depot biedt, te kiezen voor een duurzame 
ontwikkeling van Batavialand. Hiervoor willen GS een kwartiermaker aanstellen voor het opstellen 
van een plan van aanpak voor de ontwikkeling van Batavialand naar een duurzame toekomst, 
samen met (tenminste) het Rijk en de gemeente Lelystad. Provinciale Staten besluiten over de 
randvoorwaarden voor het plan van aanpak en over de inzet van de bestedingen van structureel € 
300.000,- en incidenteel € 2.000.000,- 



 

11 Onderwerp:  
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van EZK voor de uitvoering van 
een innovatiecompetitie 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijgevoegde 

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van een innovatiecompetitie ten 
behoeve van het ontwikkelen van een innovatieve Smart Mobility-oplossing voor het 
verbeteren van de bereikbaarheid van evenementen bij Walibi en de Floriade. 

Samenvatting: 
Om de verwachte groei van mobiliteit nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, is het 
van belang om toe te groeien naar volwassen verkeersmanagement, dat gecoördineerd en voorbij 
de provinciegrens kan sturen. Om deze groei naar volwassen verkeersmanagement mogelijk te 
maken, wordt gebruik gemaakt van de innovatiekracht van marktpartijen op het gebied van Smart 
Mobility. Eerst wordt klein wordt gestart bij evenementen bij Walibi en daarna op grotere schaal 
in 2022 bij de Floriade. 
 
De innovatiekracht van marktpartijen wordt aangejaagd door in samenwerking met het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een zogenoemde innovatiecompetitie op te starten. Met 
de innovatiecompetitie worden marktpartijen uitgedaagd om nieuwe producten en/of diensten te 
ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. De samenwerking wordt 
bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. 
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