
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 7 september 
2021 

1 Onderwerp:  
Instemming met Operationeel Programma INTERREG VI A Deutschland - Nederland 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het concept Operationeel Programma INTERREG VI A Deutschland-

Nederland (OP DE-NL) voor de programmaperiode 2021-2027. 
2. De portefeuillehouder te machtigen in te stemmen met eventuele tekstuele aanpassingen 

van het OP DE-NL na de beoordeling door de Europese Commissie. 
3. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over het OP DE-NL. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het concept Operationeel Programma INTERREG VI 
A Deutschland-Nederland voor de programmaperiode 2021-2027. Het programma is in nauwe 
samenwerking met de andere ‘grensprovincies’ en het Ministerie van Economische Zaken & 
Klimaat, alsmede aan Duitse zijde met Nordrhein-Westfalen, de Staatskanselarij van 
Niedersachsen en de Euregio’s ontwikkeld. 
 
Het INTERREG VI A programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. 
Naast innovatieve en duurzame ontwikkeling krijgt ook samenwerking op het terrein van 
onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg prioriteit.  
 
Als de EC het Operationeel Programma goedkeurt, kunnen Flevolandse organisaties, bedrijven en 
instellingen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor subsidies uit dit programma. Wel is 
samenwerking met partners uit het Duitse grensgebied een voorwaarde. 



 

2 Onderwerp:  
Aanvulling op de prestatieovereenkomst 2021 voor de uitvoeringskosten RVO.nl - POP3+ periode 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de aanvullende offerte van RVO.nl op de prestatieovereenkomst 2021 voor 

de uitvoeringkosten van het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de POP3+ periode 
(2021-2025), inhoudende dat: 
a) de offerte wordt ondertekend, en; 
b) RVO.nl daarvan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. 

2. Kennis te nemen van de uit deze offerte voortvloeiende uitvoeringskosten voor de POP3+ 
periode (2021- 2025) van € 627.431.  

3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie c) vast te stellen voor de hogere 
uitvoeringskosten in 2021. 

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 zijn, eerder dit jaar, voor 2021 een 
prestatieovereenkomst met RVO.nl aangegaan.  
De POP3 periode is, door de uitstel van de start van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB) programma, met 2 jaar verlengt de zogenaamde POP3+ periode. Voor vergoeding van de 
uitvoeringskosten in deze periode zijn Gedeputeerde Staten een aanvullende 
prestatieovereenkomst met RVO.nl aangegaan. 

 
3 Onderwerp:  

Antwoorden statenvragen - GL - Onderzoek Investico stikstofregels  

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks van 29 juni 

2021 over onderzoek Investico stikstofregels.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 29 juni 2021 heeft GroenLinks schriftelijke statenvragen gesteld over onderzoek Investico 
stikstofregels. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 31 augustus 2021. 



 

 
4 Onderwerp:  

Antwoorden statenvragen - PvdD - Nieuwe vergunning voor een megavarkensstal 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren 

van 29 juni 2021 over een nieuwe vergunning voor een megavarkensstal.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 

Samenvatting: 
Op 29 juni 2021 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over een nieuwe 
vergunning voor een megavarkensstal. Het college heeft de antwoorden op deze vragen 
vastgesteld op 31 augustus 2021. 

5 Onderwerp:  
Vaststellen integrale tekst subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 

Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 

Beslispunten: 
1. Een integrale versie van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland, 

overeenkomend met de door de Europese Commissie goedgekeurde modelregeling, namens 
Provinciale Staten vast te stellen. 

2. Hiervan mededeling te doen aan Provinciale Staten. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe versie van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur 
en Landschap (SKNL) vastgesteld. Deze versie is gebaseerd op een door de Europese Commissie 
goedgekeurd model. Op dit moment kan nog geen subsidie worden aangevraagd. De provincie 
zal de subsidieregeling mogelijk openstellen zodra het Programma Flevoland Natuurinclusief 
gereed is. Activiteiten die passen in het Programma Flevoland Natuurinclusief, kunnen dan in 
aanmerking komen voor een subsidie SKNL.  



 

6 Onderwerp:  
Vaststellen Statenvoorstel Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland 
inzake verbetering van het verbod op bodemverstoring in grondwaterbeschermingsgebieden 
(Verordening inzake verbetering verbod op bodemverstoring in 
grondwaterbeschermingsgebieden). 

Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 

Beslispunten: 
1. Bijgaand Statenvoorstel vast te stellen waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om 

zonder inspraak de Verordening inzake verbetering verbod op bodemverstoring in 
grondwater-beschermingsgebieden vast te stellen. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland leggen een Verordening tot wijziging van de 
Omgevingsverordening Flevoland inzake verbetering van het verbod op bodemverstoring in 
grondwaterbeschermingsgebieden ter vaststelling voor aan Provinciale Staten van Flevoland. 
Door deze wijziging gaan dezelfde grondwaterbeschermingsregels gelden voor alle bedrijven 
binnen de grondwaterbeschermingsgebieden. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt is dit 
automatisch geregeld en vervalt de Verordening weer.  



7 Onderwerp:  
Aanbestedingsdocumenten concessie IJssel-Vecht 2022-2035 

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. De Reactienota op het ontwerp Programma van Eisen vast te stellen.
2. De aanbestedingsdocumenten (Beschrijvend document, Concept Concessiebeschikking,

Programma van Eisen, Financiële Bepalingen, Begrippenlijst en de Meerpartijenovereenkomst
ten behoeve van financiering materieel concessie IJssel-Vecht) voor de concessie IJssel-Vecht
2023-2035 vast te stellen.

3. Als maximale Exploitatiesubsidie voor het deel 'Flevoland' van deze concessie beschikbaar te
stellen:
• 2023: € 597.047 (22 dagen)
• 2024-2034: € 9.905.547 p/j (365/366 dagen)
• 2035: € 9.281.362 (342 dagen)
De bedragen zijn prijspeil juni 2021 en inclusief de bijdrage voor de buurtbusprojecten. De
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met de LBI-index. De Exploitatiesubsidie is in de
begroting een onderdeel van product 6.1.1: Openbaar Vervoer.

4. De Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de concessie IJssel-Vecht 2023-2035 te
starten, onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en
Overijssel een gelijkluidend besluit nemen.

5. Via bijgevoegde mededeling Provinciale Staten als toegezegd te informeren over het
vaststellen van de bij beslispunten 1 en 2 genoemde documenten en de vaststelling van de
maximale exploitatiebijdrage (beslispunt 3) en het Programma van Eisen, de Reactienota, de
Begrippenlijst en de notitie ‘Financiering Materieel & Laadinfrastructuur Concessie IJssel-
Vecht 2023-2035' worden als bijlagen met de mededeling mee te sturen.

Samenvatting: 
Elke 8 tot 15 jaar wordt het regionale bus- en treinvervoer opnieuw aanbesteed. Deze keer is de 
volgende aanbesteding al na twee jaar omdat de noodconcessie IJssel-Vecht in december 2022 
afloopt. De eerstvolgende concessie is de concessie IJssel-Vecht 2023-2035. Dit is een gezamenlijke 
concessie van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland die in december 2022 van start 
gaat met het gebied van de huidige noodconcessie IJssel-Vecht (2020-2022) exclusief het deel 
Veluwe Zuid. Het deel Veluwe Zuid wordt ondergebracht in een noodconcessie alvorens het in 
december 2024 wordt toegevoegd aan de concessie Rijn-Waal. In december 2023 worden de delen 
Lelystad en IJsselmond toegevoegd. Gedeputeerde Staten van de drie provincies hebben de 
documenten voor de aanbesteding van deze concessie vastgesteld. Hiermee start de 
inschrijvingstermijn voor marktpartijen. Vervoerders kunnen tot 14 december 2021 een aanbod 
indienen.



 

 
8 Onderwerp:  

Bevestiging NOVB-afspraken over Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer tot 1 
september 2022 (BVOV 2022)  

Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de afspraken die op 25 juni 2021 in NOVB-verband 

(samenwerkingsverband Rijk, decentrale OV-autoriteiten en OV-bedrijven) gemaakt zijn en in 
grote lijnen inhouden dat: 
a. Het Rijk voornemens is de zogenoemde BeschikbaarheidsVergoeding Openbaar Vervoer 

(BVOV) te verlengen tot 1 september 2022 op basis van dezelfde afspraken en onder 
dezelfde voorwaarden als in 2021. 

b. In de OV-concessies een passend voorzieningenniveau wordt aangeboden in 2022, met een 
minimaal vergelijkbare omvang als in 2021; 

c. De decentrale OV-autoriteiten de netto-concessiebijdragen in ieder geval tot 1 september 
2022 handhaven op het niveau van de voorgenomen exploitatiesubsidie. 

d. De decentrale OV-autoriteiten en regionale vervoerders in generieke zin afspreken dat alle 
decentrale OV-concessies, in het licht van de afspraken rondom de BVOV, richting 2023 
herijkt worden en de structurele effecten van corona worden weggewerkt, zodat 
concessies weer in evenwicht worden gebracht en weer financieel gezond kunnen zijn. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten bevestigen de landelijke afspraken tussen het Rijk, de openbaar 
vervoersector en de decentrale OV-autoriteiten over het verlengen van de 
beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer tot en 1 september 2022. Deze rijksbijdrage zorgt 
dat het openbaar vervoer-aanbod ondanks de grote verliezen door fors dalende 
reizigersaantallen door de corona-pandemie grotendeels in stand kan blijven. 
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