
 

 

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 juni 2021 

 
1 Onderwerp:  

Toekenning rijkscompensatie coronaschade aan culturele instellingen 
 
Portefeuillehouder: 
Rijsberman, M.A. 
 
Beslispunten: 
1. Flevolandse culturele instellingen waarvan de provincie hoofdsubsidiënt is, te compenseren 

voor de door hen geleden schade in de periode begin maart tot 1 juni 2020 als gevolg van de 
coronamaatregelen van het kabinet.  

2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat: 
• de van het rijk ontvangen bijdrage ad. € 84.212 wordt geraamd; 
• deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor schadecompensatie Coronaschade Culturele 

instellingen 
• Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst te informeren over deze in 

mandaat genomen begrotingswijziging 
3. De instellingen te informeren over de mogelijkheid om ter compensatie van hun 

coronaschade een incidentele subsidie aan te vragen bij de provincie.  
4. Portefeuillehouder M. Rijsberman te mandateren voor de verdere afhandeling van de 

subsidieverlening en verantwoording. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om de uitkering die de provincie Flevoland van het Rijk 
heeft gekregen om culturele instellingen te compenseren voor hun coronaschade, aan hen toe te 
kennen.  
Het gaat om instellingen waarvan de provincie de hoofdsubsidiënt is.  
In totaal heeft de provincie ter compensatie van de coronaschade over de periode begin maart 
tot 1 juni 2020 ruim € 400.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. De 
instellingen kunnen voor hun eerder opgegeven schadebedrag een incidentele subsidie 
aanvragen.  
  

 
  



 

 
2 Onderwerp:  

Antwoorden statenvragen - JA21 - Heipalen windpark Zeewolde door waterbeschermingslaag 
geslagen 
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W., Hofstra, H.J., Fackeldey J.A. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke vragen van de Statenfractie van JA21 van 7 

mei 2021 (ontvangen op 10 mei 2021) over heipalen windpark Zeewolde door 
waterbeschermingslaag geslagen. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten. 
 
Samenvatting: 
Op 7 mei 2021 (ontvangen op 10 mei 2021) heeft de Statenfractie van JA21 schriftelijke 
statenvragen gesteld over heipalen windpark Zeewolde door waterbeschermingslaag geslagen. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 8 juni 
2021.  
  

 
 
 
 
 
 

3 Onderwerp:  
Antwoorden statenvragen - PVV - Gebruik vibro heipalen in boringsvrije zone door Windpark 
Zeewolde 
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W., Hofstra, H.J., Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de PVV van 7 mei 2021 

(ontvangen op 10 mei 2021) over het gebruik van vibro heipalen in boringsvrije zone door 
Windpark Zeewolde. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoord aan de staten. 
 
Samenvatting: 
Op 7 mei 2021 (ontvangen op 10 mei 2021) heeft de PVV statenvragen gesteld over het gebruik van 
vibro heipalen in boringsvrije zone door Windpark Zeewolde. Het college heeft de antwoorden op 
deze vragen vastgesteld op 8 juni 2021.  
  

 
  



 

 
4 Onderwerp:  

Openstelling POP3 maatregel 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van 
agrarische ondernemingen’ Flevoland 2021 
 
Portefeuillehouder: 
Hofstra, H.J. 
 
Beslispunten: 
1. De maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische 

ondernemingen’ uit de Subsidieverordening POP3 2014-2020 open te stellen in de periode 
van maandag 28 juni 9.00 uur tot en met vrijdag 17 september 17.00 uur voor het indienen van 
aanvragen. 

2. Het subsidieplafond voor deze aanvragen vast te stellen op een totaal bedrag van € 
5.750.000, gesplitst in twee deelplafonds, van respectievelijk: 
A. € 2.620.000, gericht op investeringen in verbetering van bodem en water (Actieplan Bodem 

en Water), dat voor 100% gedekt wordt door modulatiegelden uit het Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid (GLB), en  

B. € 3.130.000, bedoeld om vernieuwing en diversificatie in de landbouw te stimuleren 
(volgens Landbouw Meerdere Smaken) en voor investeringen die bijdragen aan 
stikstofreductie (Programma Stikstof), dat voor 50% gedekt wordt uit het Europese 
Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en voor 50% uit de reserve POP. 

3. In aanvulling op de subsidieverordening ook ‘groepen landbouwers’ als begunstigde aan te 
merken. 

4. Provinciale Staten over deze openstelling te informeren door middel van bijgevoegde 
mededeling. 

 
Samenvatting: 
Vanaf maandag 28 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 17 september 2021 17:00 uur kan 
subsidie worden aangevraagd voor ‘Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering van 
agrarische ondernemingen’. Provincie Flevoland beoogt met deze POP3-subsidieregeling 
duurzame initiatieven te stimuleren op het gebied van onder andere bodem en water, 
diversificatie en vernieuwing van de agrarische sector en reductie van stikstof. Bij toekenning 
van de subsidie wordt 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Het subsidiebedrag per 
aanvraag moet minimaal € 100.000 en mag maximaal € 500.000 bedragen.  
 
In totaal wordt er € 5.750.000 beschikbaar gesteld via twee deelplafonds:  
• Het eerste deelplafond heeft een hoogte van € 2.620.000 en is afkomstig uit de 

modulatiegelden van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Dit deelplafond is gericht op 
investeringen in verbetering van bodem en water.  

Het tweede deelplafond heeft een hoogte van € 3.130.000 en is bedoeld om vernieuwing en 
diversificatie in de landbouw te stimuleren en is beschikbaar voor investeringen die bijdragen 
aan stikstofreductie. Dit tweede deelplafond is voor de helft afkomstig uit het Europese 
Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling en de andere helft wordt uit provinciale middelen 
beschikbaar gesteld.  
  

 
  



 

 
5 Onderwerp:  

Afronding subsidieregeling opruimen drugsafval Flevoland 2020 
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de afronding van de subsidieregeling opruimen drugsafval Flevoland 

2020. 
2. In te stemmen met het informeren van Provinciale Staten over de afronding van de 

subsidieregeling opruimen drugsafval Flevoland 2020. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 26 mei 2020 de Subsidieregeling opruiming 
drugsafval Flevoland 2020 (2604332) vastgesteld. Op grond van de subsidieregeling konden 
gedupeerden een aanvraag indienen voor projecten met betrekking tot synthetisch drugsafval 
dat is afgevoerd en verwijderd in de periode van januari 2019 tot en met november 2020. In de 
provincie Flevoland zijn in deze periode geen drugsafvaldumpingen opgeruimd waarvoor 
subsidie is aangevraagd. 
  

 
 
 
 

6 Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Theo Pouw Beheer inzake overtreding artikel 10.40 
wet milieubeheer - afvalstoffen ontvangen zonder afvalbegeleidingsbrief  
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Het bezwaarschrift van Theo Pouw Beheer B.V. ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en 

de last onder dwangsom van 20 oktober 2020 met kenmerk Z2020-012867/D2020-242811 in 
stand te laten onder aanvulling van een nadere motivering in de beslissing op bezwaar. 

2. De beslissing op bezwaar vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Theo Pouw Beheer B.V. heeft bezwaar ingediend tegen een last onder dwangsom, welke 
betrekking heeft op de overtreding van het bepaalde in artikel 10.40 lid 2 Wet milieubeheer (door 
geen bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen meer in ontvangst te nemen zonder 
afvalbegeleidingsbrief). Het bezwaarschrift is behandeld bij de Bezwarencommissie provincie 
Flevoland en deze adviseert om de bezwaren gegrond te verklaren en de last onder dwangsom te 
herroepen. Gedeputeerde Staten nemen de overwegingen en het advies van de 
Bezwarencommissie provincie Flevoland niet over en wijken af van dit advies. Met de beslissing 
op bezwaar wordt de last onder dwangsom - onder aanvulling van een nadere motivering – in 
stand gehouden. 
  

 
  



 

 
7 Onderwerp:  

Evaluatierapport structuurvisie Zon 
 
Portefeuillehouder: 
Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 1e tranche van 500 hectare van de structuurvisie 

Zon; 
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande mededeling; 
3. Na het zomerreces een voorstel voor openstelling van de 2e  tranche voor te leggen aan 

Provinciale Staten. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de evaluatie van de 1e tranche van de 
structuurvisie Zon en hebben deze evaluatie ter kennisname gezonden aan Provinciale Staten. 

  
 
 
 
 
 
 

8 Onderwerp:  
Vaststelling ‘Eerste wijziging Nadere regels Verbetering van de geluidwering van woningen 2019-
2023’ en de antwoordnota ‘Ontwerp eerste wijziging Nadere regels Verbetering van de 
geluidwering van woningen 2019-2023’  
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W. 
 
Beslispunten: 
1. Vast te stellen de antwoordnota ‘Ontwerp eerste wijziging Nadere regels Verbetering van de 

geluidwering van woningen 2019-2023’. 
2. Vast te stellen de ‘Eerste wijziging van de Nadere regels Verbetering van de geluidwering van 

woningen 2019-2023’. 
3. In te stemmen met het informeren van burgers van 242 hoog belaste woningen over de 

mogelijkheid om subsidie aan te vagen. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de ‘Eerste wijziging Nadere regels Verbetering van 
de geluidwering van woningen 2019-2023’ vastgesteld. Er zijn drie zienswijzen op het ontwerp van 
de wijziging van de nadere regels ontvangen. De nadere regels zijn op 2 punten aangepast zodat 
de nadere regels meer kunnen bijdragen aan het verminderen van het aantal geluidgehinderden. 

  
 
  



 

 
9 Onderwerp:  

Uitbreiding van voucherregeling met maritieme sector definitief vaststellen 
 
Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J. 
 
Beslispunten: 
1. De uitbreiding van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 voor ‘maritiem 

ondernemen’ vaststellen en daarvoor € 170.000 voor het uitgeven van vouchers beschikbaar 
stellen. 

2. De derde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 vast 
te stellen. 

3. Het openstellingsbesluit horende bij de derde wijziging vast te stellen. 
4. De uitvoering Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 voor ‘maritiem 

ondernemen’ beleggen bij Horizon Flevoland B.V. 
 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd om de huidige voucherregeling uit te breiden met een 
onderdeel voor de Flevolandse maritieme sector. Het beschikbaar gestelde bedrag hiervoor is 
€ 170.000. Vanuit de maritieme sector Noordelijk Flevoland is geconstateerd dat er een behoefte 
is aan een voucherregeling voor de maritieme sector. De generieke voucherregeling die er nu is 
sluit niet goed aan bij deze specifieke doelgroep van ondernemers en innovaties waardoor het 
wenselijk was om de regeling uit te breiden. Vanaf 17 juni 2021 kunnen Flevolandse maritieme 
ondernemers via Horizon Flevoland B.V. aanvragen indienen.   

  
 
 
 
 
 

10 Onderwerp:  
Tijd- en plaatsbewust werken 
 
Portefeuillehouder: 
Appelman, J.N.J., Reus, J. de, Fackeldey, J.A. 
 
Beslispunten: 
1. Ervan kennis te nemen dat het DT opdracht heeft gegeven om het concept van ‘Tijd- en 

plaatsbewust werken’ uit te werken in een voorstel, waarover vóór het zomerreces een 
besluit kan worden genomen. 

 
Samenvatting: 
Het college van GS heeft kennisgenomen van de resultaten van een verkenning van hoe het 
werken post-COVID19 er uit zou kunnen zien. 

  
 
 
  



 

 
11 Onderwerp:  

MRA Green Deals/ Afspraken tbv Duurzaamheid Top 15 oktober 
 
Portefeuillehouder: 
Smelik, C.W.  
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het uitspreken van een positieve grondhouding t.o.v. de MRA 

conceptafspraken Houtbouw, Circulair textiel, Fietsmetropool, Niet herbruikbaar plastic en 
Circulair inkopen; bedoeld om op de Duurzaamheid Top van 15 oktober te ondertekenen om 
op die manier een impuls te geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. 

2. In te stemmen met ad 1 onder het voorbehoud dat: 
• definitieve instemming door het college pas plaats heeft op basis van de definitieve 

afspraken die na de nu lopende MRA consultatie begin juli worden voorgelegd; 
• ook andere MRA-overheden (en waar relevant de rijksoverheid en andere stakeholders 

zoals vastgoedpartijen en kennisinstellingen) de concept afspraken onderschrijven en er 
dus voldoende draagvlak is om tot uitvoering over te gaan; 

• de uitwerking van afspraken op alle vijf de onderwerpen moet kunnen plaatshebben binnen 
beschikbare financiële middelen. 

 
Samenvatting: 
Gedeputeerde Staten hebben een positief standpunt bepaald om in Metropoolregio Amsterdam 
verband vijf Green Deals/ Afspraken mogelijk te gaan afsluiten. Het gaat om de afspraken: 
Houtbouw, Circulair textiel, Fietsmetropool, Niet herbruikbaar plastic en Circulair inkopen. Het 
gaat nog om concept afspraken, net voor het zomerreces worden de definitieve afspraken 
bekend gemaakt voor ondertekening op de Duurzaamheid Top op 15 oktober 2021.  
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