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Lijst van ter kennisneming stukken Commissie Ruimte d.d. 12 september 2007
1. - Ter kennisneming
GSA
Portefeuillehouder:
Afdeling:
MW
Passief openbaar
Registratienr.:
Onderwerp:

Bos, J.M.

560692
Nota Bouwbeleid primaire waterkeringen

Beslispunten:
- Vast te stellen dat de door Waterschap Zuiderzeeland ter visie gelegde nota Bouwbeleid primaire
waterkeringen met betrekking tot de vrijwaringszones voor toekomstige dijkversterking op
onderdelen in strijd is met het Omgevingsplan Flevoland 2006.
- Besluiten om Waterschap Zuiderzeeland uit te nodig voor bestuurlijk overleg over het Bouwbeleid
primaire waterkeringen, met het doel om het belang van de ingediende zienswijze nader toe te
lichten.
Besluit GS 17-07-2007
Brief redactioneel aanpassen.
Voor het overige akkoord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------2. - Ter kennisneming
GSA
Portefeuillehouder: Bos, J.M..
Afdeling:
MW
Passief openbaar
Registratienr.:
Onderwerp:

560625
Ontwerp-legger primaire waterkeringen Noordoostpolder

Beslispunten:
- Vast te stellen dat de door Waterschap Zuiderzeeland ter visie gelegde ontwerp-legger primaire
waterkeringen Noordoostpolder met betrekking tot:
- de beschreven aanwezige onderhoudssituatie van de schutsluizen strijdig is met de werkelijkheid,
- de legger-dwarsprofielen strijdig is met de wettelijke vereisten
- de vrijwaringszones voor toekomstige dijkversterking strijdig is met het Omgevingsplan Flevoland
2006.
Besluit GS 17-07-2007
Brief redactioneel aanpassen.
Voor het overige akkoord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

567587
Ruimte 12-09-2007

T.k.n. Commissie

2
3. - Ter kennisneming

Registratienr.:
Onderwerp:

GSL
Afdeling:
ROV
Actief openbaar

Portefeuillehouder:

Bliek- de Jong A.E.

544746
Programma Beheer; opvangen overwinterende ganzen

Beslispunten:
- de aanvraagperiode voor de bijlagen 28 c t/m 28f van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer,
voor fourageergebied voor overwinterende ganzen, open te stellen van 15 juni 2007 tot en met 14
juli 2007 onder het voorbehoud van Europese goedkeuring;
- Voor opvang van overwinterende ganzen een subsidieplafond vast te stellen van € 1.524.000,voor het subsidietijdvak 2007-2012.
- Bij de eerstvolgende algemene begrotingswijziging de inkomsten en uitgaven voor dit doel in de
begroting op te nemen.
Besluit GS 19-06-2007
Conform.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. - Ter kennisneming
GSA
Portefeuillehouder: Bliek- de Jong A.E.
Afdeling:
ROV
Actief openbaar
Registratienr.:
Onderwerp:

525539
Project Veldleeuwerik NFL0007

Beslispunten:
- Vooruitlopend op de vaststelling van het jaarplan pMJP projectsubsidie te verlenen aan de Natuuren milieucoöperatie Rivierduingebied - mede ten behoeve van agrarische natuurvereniging Kop
van de NOP-voor het pilotproject Veldleeuwerik.
- Een bijdrage toe te kennen van maximaal € 43.600,- in de totale projectkosten (fase i en fase 2)
van € 58.600,- ten laste van het onderdeel soortenbeleid uit het pMJP (€ 28.775 'LG en € 14.825,provinciale
- cofinanciering), onder de opschortende voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst tussen de
aanvrager en de provincie wordt afgesloten en nagekomen.
- De coöperatie middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit .
Besluit GS 10-07-2007
Het college besluit beslispunt 1 als volgt te formuleren : 'Op grond van het vastgesteld jaarplan 2007
pMJP projectsubsidie verlenen aan de Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied - mede ten
behoeve van de agrarische natuurvereniging Kop van NOP - voor het pilotproject Veldleeuwerik.'
Het niet bijgevoegde persbericht alsnog aan portefeuillehouder voorleggen.
Voor het overige akkoord.
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5. - Ter kennisneming

Registratienr.:
Onderwerp:

GSA
Afdeling:
EZ
Passief openbaar

Portefeuillehouder:

Bliek- de Jong A.E.

561346
Strategische gronden Domeinen

Beslispunten:
- Instemmen met het versturen van een brief over het vastleggen van strategische gronden in
Flevoland aan de staatssecrtaris van Financien.
Besluit GS 10-07-2007
Portefeuillehouder wordt gemachtigd tot afdoening.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------6. - Ter kennisneming
GSM
Portefeuillehouder: Bliek- de Jong A.E.
Afdeling:
ROV
Actief openbaar
Registratienr.:
545293
Onderwerp:
project 'vergroting biodiversiteit Waterloopbos' in het kader va n het pMJP,
projectnummer: PMNFL0008
Beslispunten:
- Projectsubsidie te verlenen aan Natuurmonumenten voor het schonen en herstellen van
waterlopen en tochten in het Waterloopbos in het kader van hetpMJP;
- Een bed rag toe te kennen van maximaal €20.000,-ten laste van het onderdeel soortenbeleid uit
het pMJP (2/3 ILG gelden en 1//3 provinciale cofinanciering) en € 20.000,-ten laste van de
begrotingspost soortenbeleid ROV (deze gelden zijn afkomstig van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit). Natuurmonumenten draagt zelf € 20.000,- bij aan het project;
- Het bedrag middels een afwijkende bevoorschotting uitte betalen, te weten 50% vooraf bij wijze
van voorschot en 50% achteraf na afronding van de werkzaamheden;
- Natuurmonumenten middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit.
Besluit portefeuillehouder Bliek 20-07-2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------7. - Ter kennisneming
GSA
Portefeuillehouder: Greiner, A.L.
Afdeling:
EZ
Actief openbaar
Registratienr.:
557040
Onderwerp:
Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland 1 januari 2007
Beslispunten:
- Kennis te nemen van de laatste stand van zaken wat betreft de ontwikkeling van uitgifte en
voorraadvorming van bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland, gepresenteerd in de
Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland 1 januari 2007.
- Deze uitgebreide wijze van informeren van GS, Cie WERK en Cie RUIMTE voor wat betreft de
Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland 1 januari 2007 en volgende
edities te accepteren.
- De publicatie intern en extern te publiceren.
Besluit GS 17-07-2007
Het college vraagt de bijgevoegde verzendlijst te actualiseren en het concept-persbericht aan te
passen.
Voor het overige akkoord.
(tevens commissie Werk)
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8. - Ter kennisneming

GSM
Afdeling:MW
Passief openbaar

Portefeuillehouder:J.M. Bos

Registratienr.:566389
Onderwerp: Ontwerp reglementswijziging Reglement voor Waterschap
Zuiderzeeland, Implementatie Wet modernisering waterschapsbestel
Beslispunten:
- Gedeputeerde staten stellen de ontwerp wijziging van het Reglement voor Waterschap
Zuiderzeeland
vast waarmee de Wet modernisering waterschapsbestel wordt geïmplementeerd;
- Gedeputeerde staten brengen de ontwerp wijziging van het Reglement voor Waterschap
Zuiderzeeland ter kennisname van de Commissie Ruimte.
Besluit GS 14-08-2007
Conform
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