
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 2 februari 
2021 

1 Onderwerp:  
Ondertekening ‘Intentieverklaring Cross sectorale samenwerking langs de Corridors’  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de ondertekening van de ‘Intentieverklaring Cross sectorale samenwerking 

langs de Corridors’ 

Samenvatting: 
De provincie gaat de samenwerking onderzoeken met de gemeente Almere, Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om mobiliteit (en 
dan met name nieuwe mobiliteit) integraal mee te nemen in de ruimtelijke ontwikkeling bij de 
woningbouwopgave in de gemeente Almere. 

2 Onderwerp:  
Advies Faunabeheereenheid Flevoland over het aantal Wildbeheereenheden in Flevoland.  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Kennis nemen van het advies van de Faunabeheereenheid Flevoland inzake het aantal 

wildbeheereenheden in Flevoland. 
2. Kennisnemen van de reactie van de WBE op het advies van de FBE. 
3. Conform het advies van de faunabeheereenheid en in lijn met het eerdere advies van Van 

Hemmen, in te stemmen met de 3 WBE’s en een WBE voor Nationaal Park NieuwLand als 
uitgangspunt te kiezen bij de verdere inrichting van het faunabeheer in Flevoland. 

Samenvatting: 
Conform het advies van de faunabeheereenheid en in lijn met het eerdere advies van Van 
Hemmen, in te stemmen met de 3 WBE’s en een WBE voor Nationaal park Nieuwland als 
uitganspunt te kiezen bij de verdere inrichting van het faunabeheer in Flevoland. 



 

3 Onderwerp:  
Beantwoording Statenvragen - Flevoland2020 - Toekomstige saneringen van windturbines 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van Flevoland2020 van 21 

december 2020 (ontvangen op 4 januari 2021) over de toekomstige saneringen van 
windturbines. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 21 december 2020 (ontvangen op 4 januari 2021) heeft Flevoland2020 schriftelijke 
statenvragen gesteld over de toekomstige saneringen van windturbines. Het college heeft de 
antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 januari 2021. 

4 Onderwerp:  
Gemandateerde begrotingswijziging in verband met bijdragen van de provincies Fryslân, 
Overijssel en Noord-Holland ten behoeve van de Erfgoeddeal Campagne IJsselmeerkusten. 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen in het kader van het 

verstrekken van subsidie aan Mooi Noord-Holland en Het Oversticht inzake de Erfgoeddeal 
Campagne IJsselmeerkusten, inhoudende dat:. 
a)  de van de provincies Fryslân, Overijssel en Noord-Holland in 2021 te ontvangen bijdragen 

van totaal € 150.000 exclusief btw worden geraamd; 
b)  deze bijdragen in 2021 beschikbaar worden gesteld voor het verstrekken van een subsidie 

aan Mooi Noord-Holland en Het Oversticht ten behoeve van de Erfgoeddeal Campagne 
IJsselmeer-kusten; 

2. Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst te informeren over deze in mandaat 
genomen begrotingswijziging. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een begrotingswijziging vastgesteld om de financiering van de 
Erfgoeddeal Campagne IJsselmeerkusten mogelijk te maken. De partijen van de Agenda 
IJsselmeergebied willen in 2021 starten met deze Erfgoeddeal. Het benodigde budget is deels 
afkomstig van het Erfgoedbureau van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en deels van de vier 
IJsselmeergebiedprovincies, te weten Flevoland, Fryslân, Overijssel en Noord-Holland. Met dit 
voorstel wordt de drie provincies gevraagd hun bijdrage aan dit project rechtstreeks aan 
Flevoland over te maken. 

 



 

5 Onderwerp:  
Opdracht aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) voor 2021 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W.  

Beslispunten: 
1. Het Uitvoeringsprogramma 2021 van de OFGV vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsprogramma 2021 van de OFGV ter kennisname aan PS aan te bieden; 
3. De jaaropdracht voor 2021 aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te 

stellen voor een bedrag van € 3.933.050,-; 
4. Conform de gemaakte afspraken over inbrengen en terugtrekken van taken in de 

Gemeenschappelijke Regeling OFGV, bij de OFGV aan te kondigen dat de provincie met 
ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 
(a) haar bodemtaken op grond van de Wet bodembescherming terug trekt, uitgezonderd de 

taken ten aanzien van de grondwaterverontreinigingen die vallen onder het 
overgangsrecht; 

(b) VTH-taken op het gebied van ontgrondingen gedeeltelijk terug trekt omdat deze in 
omvang zullen afnemen vanwege de bevoegdheidsverschuiving van bepaalde 
ontgrondingsactiviteiten naar gemeenten, en 

(c) taken wenst in te brengen die voortvloeien uit de beleidsvernieuwing voor 
grondwaterkwaliteit.  

5. De jaaropdracht voor 2021 aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van te stellen 
voor een bedrag van € 339.142,-. 

Samenvatting: 
Het overgrote deel van de vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) voor 
Flevoland wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). Voor de uitvoering van deze taken in 2021 
hebben Gedeputeerde Staten opnieuw formeel opdracht aan beide omgevingsdiensten verstrekt. 

6 Onderwerp:  
Reactie Stichting Faunabeheer Flevoland op rapport toezicht en handhaving buitengebied 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de brief die de Stichting Faunabeheer Flevoland heeft gestuurd naar 

aanleiding van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde rapport over toezicht en 
handhaving in het buitengebied van Flevoland; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inhoudelijke reactie op deze brief. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een inhoudelijke reactie gegeven op de kanttekeningen die de 
Stichting Faunabeheer Flevoland heeft gemaakt bij de besluitvorming rond het rapport over 
toezicht en handhaving in het buitengebied van Flevoland. 



 

7 Onderwerp:  
Vaststellen exploitatiesubsidie OV Regio IJsselmond 2019  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. De subsidie aan OV Regio IJsselmond N.V. voor de exploitatie van de openbaar 

vervoerconcessie IJsselmond over de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 
vast te stellen op een totaalbedrag van € 6.668.756,57; 

2. Het verschil tussen de in 2019 betaalde voorschotten en de definitief vastgestelde subsidie 
over 2019 ter grootte van € 581.216,43 terug te vorderen van OV Regio IJsselmond N.V. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben de exploitatiesubsidie over 2019 aan OV Regio IJsselmond N.V. voor 
de uitvoering van de openbaar vervoerconcessie IJsselmond vastgesteld. Op grond van de 
concessie heeft OV Regio IJsselmond N.V. in 2019 € 581.216,43 te veel aan voorschotten van de 
provincie ontvangen. Dit bedrag wordt van de vervoerder teruggevorderd. 

8 Onderwerp:  
Besluit op bezwaar handhavingsverzoek biomassacentrales  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. en Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. De bezwaarschriften van Mobilisation for the Environment (MOB) inzake vijf biomassacentrales 

tegen de besluiten van 15 april 2020 (inhoudende een reactie op een door MOB ingediend 
handhavingsverzoek) gegrond te verklaren. 

2. Het verzoek tot betaling van dwangsommen wegens niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het bezwaarschrift van Mobilisation for the 
Environment (MOB) met betrekking tot een ingediend handhavingsverzoek met betrekking tot vijf 
biomassacentrales gegrond te verklaren en het eerder genomen besluit nader te motiveren. 
Tevens is besloten om het door MOB ingediende verzoek tot betaling van dwangsommen wegens 
niet tijdige besluitvorming niet-ontvankelijk te verklaren. 
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