
 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 maart 
2021 

 1 Onderwerp:  
Luchthavenregeling NLR 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
De Luchthavenregeling Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum vast te stellen, 
waarmee de mogelijkheid wordt geboden om ook te vliegen met onbemande luchtvaartuigen en 
bemande vaste vleugelvliegtuigen beide met een startgewicht tot 750 kg en met lichte 
onbemande luchtvaartuigen ook buiten de daglichtperiode (tot maximaal 23:00 uur). 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op verzoek van het Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum (NLR) een luchthavenregeling voor het NLR vastgesteld. De ontwerp 
Luchthavenregeling heeft gedurende zes weken vanaf 17 september tot en met 29 oktober 2020 
ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend en dit heeft 
niet geleid tot aanpassingen van het ontwerp. 

2 Onderwerp:  
Een incidentele subsidie te verlenen voor de aansluitkosten en de abonnementskosten voor één 
jaar op  Meld Misdaad Anoniem (MMA) 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 
1. Aan alle Flevolandse gemeenten een incidentele subsidie te verlenen voor de aansluitkosten 

en de abonnementskosten voor één jaar op Meld Misdaad Anoniem. 
 
Samenvatting: 
De provincie Flevoland vindt de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem (MMA) belangrijk. Daarom 
betaalt de provincie de aansluitkosten en de abonnementskosten voor één jaar voor de 6 
Flevolandse gemeenten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid beoogt dat binnen 4 jaar alle 
gemeenten aangesloten zijn op MMA.   
Landelijks stuurt MMA zo’n 16.000 meldingen door naar de politie en andere partners. Hierdoor 
worden dagelijks zaken opgelost. 



 

3 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - PvdA - Verdeling Europese Landbouwsubsidies  

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. en Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij van de Arbeid 
van 19 januari 2021 over de verdeling van Europese Landbouwsubsidies.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 
 
Samenvatting: 
Op 19 januari 2021 heeft de Partij van de Arbeid schriftelijke statenvragen gesteld over de 
verdeling van Europese Landbouwsubsidies. Het college heeft de antwoorden op deze vragen 
vastgesteld op 23 februari 2021.  

4 Onderwerp:  
Wob-besluit inzake beheer Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld door Staatsbosbeheer   

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 het beheer van Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld door 
Staatsbosbeheer, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, 
gedeeltelijk openbaar te maken.  



 

5 Onderwerp:  
Wob-besluit Coulanceverzoek inzake corona van Stichting Zonnewende Flevoland en Stichting XL 
Festival  

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 alle documenten met betrekking tot Coulanceverzoek inzake corona van 
Stichting Zonnewende Flevoland en Stichting XL Festival (Openbare besluitenlijst Gedeputeerde 
Staten december 2020), heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover 
aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.  

6 Onderwerp:  
Sturing op aanlevering stukken aan Provinciale Staten 

Portefeuillehouder: 
Verbeek, L. 
 
Beslispunten: 
1. Ermee in te stemmen dat in het vervolg de Langetermijn Planning (LTP) van Provinciale Staten 

maandelijks op de agenda van GS zal worden opgenomen 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om maandelijks de langetermijn planning van Provinciale 
Staten in haar vergadering te bespreken, om de aanlevering van bespreekstukken aan Provinciale 
Staten en haar commissies beter te stroomlijnen.  



 

7 Onderwerp:  
Benoeming statutair bestuurder en directeur Visit Flevoland BV   

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het door de algemene vergadering van aandeelhouders van Visit Flevoland 

B.V. buiten vergadering benoemen van: mevrouw B. Daalder-van Merkesteijn tot statutair 
bestuurder van Visit Flevoland B.V. voor een bepaalde tijd van 4 jaar met ingang van 1 april 
2021 

2. In te stemmen met het aangaan van een arbeidsrechtelijke overeenkomst voor bepaalde tijd 
van 4 jaar met ingang van 1 april 2021, tussen Visit Flevoland B.V. en mevrouw B. Daalder-
Merkesteijn in de functie van directeur. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stemmen er mee in dat mevrouw B. Daalder-van Merkesteijn per 1 april 
2021 wordt benoemd tot bestuurder en directeur van Visit Flevoland B.V. 



 

8 Onderwerp:  
Milieueffectrapport en ontwerp-inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
2. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en 

de Nota van Uitgangspunten; 
3. Kennis te nemen van de ingediende reacties van de betrokken overlegpartners in het kader 

van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro op het concept ontwerp-inpassingsplan en concept 
Milieueffectrapport; 

4. De Nota’s van beantwoording op de ontvangen zienswijzen op de Nota van Uitgangspunten en 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de ontvangen vooroverlegreacties op het concept 
Milieueffectrapport en concept ontwerp-inpassingsplan vast te stellen; 

5. Het Milieueffectrapport vast te stellen; 
6. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan Maritieme 

Servicehaven Noordelijk Flevoland, samen met het Milieueffectrapport en het ontwerp-
vaststellingsbesluit; 

7. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele aanpassingen; 
8. De gemeenteraden van Urk, Noordoostpolder en Dronten schriftelijk te informeren over de 

mogelijkheid om te reageren op het provinciale voornemen om een inpassingsplan op of nabij 
hun grondgebied vast te stellen voor de realisatie van een buitendijkse haven; 

9. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde mededeling. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben het Milieueffectrapport (MER) voor de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland vastgesteld en ingestemd met de terinzagelegging samen met het ontwerp-
inpassingsplan. Van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020 hebben de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau en de Nota van Uitgangspunten ter inzage gelegen. Hierop hebben een aantal 
partijen een zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage 
op verzoek van de provincie advies gegeven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Ook zijn 
het concept ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorend MER voorgelegd aan de 
vooroverlegpartners, van wie ook een aantal reacties is ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben 
de Nota’s van beantwoording vastgesteld waarin per reactie wordt aangegeven hoe de provincie 
hiermee omgaat. Waar de inhoud van de ingekomen zienswijzen, het advies van de Commissie en 
de vooroverlegreacties daartoe aanleiding geeft, zijn deze verwerkt in het MER en het ontwerp-
inpassingsplan. Deze liggen met ingang van 12 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage. 
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