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GS besluitenlijst 7 februari 2006. 
 
1. Reactie op brieven BZK 
GS hebben een reactie vastgesteld op opmerkingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties op de begroting 2006. Het ministerie had naast lovende woorden (bij de eerste drie 
van de provincies) een reactie gevraagd op een drietal onderdelen..  
 
2. Bestemmingsplan De Groene Velden gemeente Lelystad 
GS hebben goedkeuring onthouden aan de “Tweede partiële herziening van het bestemmingsplan De 
Groene Velden 2004” van de gemeente Lelystad. Deze beslissing is het voorlopige eindresultaat van 
een jarenlange juridische procedure over onder meer de grootte van de kavels in dit plan. De 
gemeente dient nu met een vervangend bestemmingsplan te komen. 
 
3. Subsidies kunstprojecten 
GS hebben 10 subsidieaanvragen voor kunstprojecten afgewezen, omdat ze niet passen binnen het 
nieuwe cultuurbeleid 2005-2008. 
 
4. Subsidies Beeldende Kunst en Vormgeving 2006 
GS hebben 7 subsidieaanvragen gehonoreerd in het kader van Beeldende Kunst en Vormgeving 
2006. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van maximaal € 131.290. Acht subsidieaanvragen werden 
afgewezen. Voor 2007 en 2008 wordt alvast geld gereserveerd voor Rerun Producties en het cultureel 
centrum Corrosia. 
 
5. Subsidie boek De witte heks van Almaere 
GS wijzen een subsidieaanvraag af voor de uitgave van het boek De witte heks van Almaere. Deze 
uitgave past niet in het nieuwe cultuurbeleid, 
 
 
6. Subsidieverzoek Stichting Parkhuysen 
GS hebben een verzoek afgewezen van de Stichting Parkhuysen voor subsidiëring  van een 
centrumcoördinator en voor communicatie- en pr-activiteiten. De stichting heeft eind 2005 een 
inloophuis in Almere geopend voor mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende 
ziekte. 
 
7. Eindrapport Openbaar vervoervisie 2015 
GS hebben het eindrapport Openbaar vervoervisie 2015 vastgesteld en naar PS gestuurd ter 
bespreking in de commissie Werk. In dit rapport wordt een wensbeeld uitgewerkt van het openbaar 
vervoer in Flevoland over tien jaar. 
 
8. Bestemmingsplan De Kaai Biddinghuizen (4010) 
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GS hebben het bestemmingsplan De Kaai Biddinghuizen (4010) goedgekeurd. De ingebrachte 
bedenkingen zijn ongegrond verklaard. Het gaat hierbij om een functiewijziging; woningbouw in plaats 
van bedrijfsdoeleinden. 
 
9. Flora- en faunawet 
De stichting Faunabeheer Flevoland heeft, vooruitlopend op de landelijke ontheffing per 1 april as., 
toestemming gekregen voor het afschieten van vossen vanwege overlast in een deel van de provincie 
(omgeving Zeewolde).  
 
10. Kenniscentrum International New Towns Institute 

De gemeente Almere ontvangt € 40.000 voor de eerste fase van het kenniscentrum International 
Towns Institute (INTI).  
 
11. Adviesgroep Verbreding Economisch Draagvlak Noordelijk Flevoland 
GS stemmen in met de instelling van de Adviesgroep Verbreding Economisch Draagvlak Noordelijk 
Flevoland. Deze adviesgroep zal de totstandkoming van een Actieplan Versterking Economie 
Noordelijk Flevoland begeleiden. Het actieplan is een uitwerking van afspraken met de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk. 
 
Aan deze publieksvriendelijke versie van de openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden 
ontleend. De openbare besluitenlijst is opvraagbaar bij de afdeling Bestuursondersteuning Advies en 
Communicatie van de provincie Flevoland. Deze publieksvriendelijke versie is ook te vinden op de 
internetsite van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl. 

http://www.flevoland.nl/

