
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 januari 
2021 

1 Onderwerp:  
Ondertekening Intentieovereenkomst Nationaal Park Nieuw Land 
 
Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de ondertekening van bijgesloten intentieovereenkomst tussen de acht 

samenwerkingspartners van Nationaal Park Nieuw Land. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten stemmen in met de ondertekening van de intentieovereenkomst tussen de 
samenwerkingspartners van Nationaal Park Nieuw Land. Dit is een volgende stap in de 
formalisatie van de samenwerking. Zo bekrachtigen de partners de in 2019 gepubliceerde 
Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land als inspiratiedocument en richtinggevend 
perspectief.   

 
 
 
 
 
  



 

 
2 Onderwerp:  

Begrotingswijziging specifieke uitkering Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 
 
Portefeuillehouder: 
Reus, J. de 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het feit dat de provincie Flevoland als concessieverlener op grond van de 

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 voor 
de concessie IJsselmond (Flevolands deel) voor een bedrag van € 968.400 een aanvraag bij de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft ingediend; 

2. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) in het kader 
van deze specifieke uitkering vast te stellen, inhoudende dat: 
• de van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te ontvangen specifieke uitkering in 

het begrotingsjaar 2020 als baat wordt geraamd (mandaat A); 
• de provincie Flevoland in staat is de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer 2020 

(BVOV 2020) voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 in de vorm van 
een subsidie aan de concessiehouder van de OV-concessie IJsselmond (Flevolands deel) tot 
maximaal het van het ministerie te ontvangen bedrag te kunnen verstrekken, inhoudende 
dat: 
• een bedrag van circa € 817.000 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2020 

gelijktijdig als negatieve baat uit hoofde van reizigersopbrengsten wordt begroot; 
• een bedrag van circa € 151.000 van de specifieke uitkering in het begrotingsjaar 2020 

gelijktijdig als last wordt begroot ter (gedeeltelijke) compensatie voor gemaakte kosten 
van maatregelen die door concessieverlener en concessiehouder zijn overeengekomen 
in verband met het voorkomen van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 
veroorzaakt. 

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

Samenvatting: 
Provincie Flevoland heeft haar aanvraag in het kader van de Reling specifieke uitkering 
Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 bij het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat tijdig ingediend. In afwachting van positieve besluitvorming bij het ministerie stemt 
het college van Gedeputeerde Staten ermee in dat de van het ministerie te ontvangen specifieke 
uitkering tot maximaal het te ontvangen bedrag zal worden aangewend om de 
Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer 2020 voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 
december 2020 in de vorm van een subsidie aan de concessiehouder van de OV-concessie 
IJsselmond (Flevolands deel) te verstrekken. Hierop zal de provinciale begroting 2020 worden 
aangepast. 

 
  



 

3 Onderwerp:  
Beantwoording statenvragen - VVD - Jongeren enquête duurzame energie 

Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 

Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 7 december 

2020 over de jongeren enquête duurzame energie.  
2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten. 

Samenvatting: 
Op 7 december 2020 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld over de jongeren enquête 
duurzame energie. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 5 januari 
2021.  

4 Onderwerp:  
Subsidieverlening 2020 – Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat -  Fase 2 - 2020 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van maximaal € 94.960 aan 

Stichting Hemus voor het uitvoeren van het projectplan ‘Edamame bonen op kleigronden in 
gematigd klimaat Fase 2-2020’, waarbij de subsidiebeschikking wordt afgegeven na de 
melding bij de Europese Unie.  

2. In te stemmen met het buiten toepassing laten van artikel 6 onder b  conform de 
hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan Stichting Hemus (als penvoerder) 
voor het uitvoeren van het projectplan ‘Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat Fase 
2-2020’ vanuit het programma Landbouw Meerdere Smaken. In deze proeftuin werken 
ondernemers en kennisinstellingen samen  aan de verdere ontwikkeling van teelt en afzet van 
plantaardige eiwitten en dragen zo bij aan het ontwikkelen van korte ketens en aan nieuwe 
teelten en duurzame teeltsystemen. Het project draagt op deze wijze bij aan de doelen van 
Landbouw Meerdere Smaken.  



 

5 Onderwerp:  
Begrotingswijziging Flevolands scholingsfonds 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) in het kader 

van de uitvoering van het Flevolands scholingsfonds vast te stellen, inhoudende dat: 
• aan het binnen de bestemmingsreserve Economisch Programma gevormde oormerk “Corona 

NF-Scholingsfonds” voor een bedrag van € 1.000.000 middelen worden onttrokken, ter 
dekking en verantwoording van de met de uitvoering van het Flevolands scholingsfonds 
samenhangende lasten 2021; 

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

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om in het kader van het Flevolands scholingsfonds een 
begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de voor dit doel gereserveerde middelen kunnen 
worden ingezet. 

6 Onderwerp:  
Cofinanciering en integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland 

Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 

Beslispunten: 
1. Voortvloeiend uit de ministeriële Regeling specifieke uitkering MKB-deals in te stemmen met 

cofinanciering van de MKB-deal door de provincie Flevoland voor een bedrag van maximaal € 
300.000 en deze middelen te onttrekken aan het binnen de Brede Bestemmingsreserve 
gevormde oormerk “Human Capital Agenda (Corona-effect)”; 

2. Bijgevoegd Statenvoorstel, inclusief de 5e wijziging van de Programmabegroting 2021, aan 
Provinciale Staten aan te bieden en op basis daarvan het integraal dekkingsvoorstel van de 
MKB-deal Flevoland vast te laten stellen, inhoudende dat: 
• de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikte specifieke uitkering 

ten bedrage van € 353.488 (excl. € 46.512 btw) in de begrotingsjaren 2021 en 2022 
gelijkelijk verdeeld als baat en tegelijkertijd als last wordt geraamd; 

• aan het binnen de Brede Bestemmingsreserve gevormde oormerk “Human Capital 
Agenda (Corona-effect)” in de begrotingsjaren 2021 en 2022 een gelijkelijk te verdelen 
totaalbedrag van € 300.000 wordt onttrokken en deze middelen als last worden geraamd 
voor uitvoering van de MKB-deal Flevoland (cofinanciering). 

Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten cofinanciering beschikbaar te stellen ter uitvoering van de 
MKB-deal Flevoland en hebben de hiervoor benodigde begrotingswijziging ter vaststelling 
voorgelegd aan Provinciale Staten.  



 

7 Onderwerp:  
Subsidieverlening Podiumkunsten 2021 - Festival 2 Turven Hoog 

Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 

Beslispunten: 
1. Met toepassing van de hardheidsclausule een subsidie in het kader van de Nadere regels 

‘Projecten Podiumkunsten’ toe te kennen aan stichting 2+producties -Festival 2 Turven Hoog 
voor een bedrag van € 35.000,-. 

2. De mededeling Subsidieverlening  Podiumkunsten 2021 vast te stellen en te verzenden aan 
Provinciale Staten. 

Samenvatting: 
De subsidieaanvraag van Stichting 2+ producties in het kader van de regeling podiumkunsten 
wordt gehonoreerd met toepassing van de hardheidsclausule. 
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