
 1 

Provincie Flevoland  Besluitenlijst GS 

        

            

            

Datum 7 maart 2006   

    

Betreft Publieksvriendelijke versie    

    

    

    

    

         

 
GS besluitenlijst 7 maart 2006 

 
1. Visserij 
GS hebben ingestemd met de nota “Overzicht problematiek van de visserij op Urk, rol provincie en 
verkenning mogelijkheden voor aanvullende ondersteuningsacties”. Uit de nota blijkt dat de 
ondersteuningsmogelijkheden van vissers door de provincie zeer beperkt zijn. Op dit moment zullen er 
geen extramiddelen door de provincie worden ingezet. Wel komt er een Aktieplan Versterking 
Economie Noordelijk Flevoland. 
 
2. Parallelvoorzieningen Hanzeweg 
GS hebben het plan in hoofdlijnen voor de aanleg van parallelvoorzieningen langs de Hanzeweg 
(tussen de Hoge Vaart en de Roggebotsluis) vastgesteld met als doel het langzame verkeer van de 
Hanzeweg te weren. Er komt een parallelweg plus fietspad aan de zuidzijde van de weg, de Reveweg 
wordt aangesloten op de parallelweg en er komt een tweede brug over en een fietspad onder de Hoge 
Vaart. 
 
3. Agrarisch natuurbeheer Flevoland 
GS hebben kennisgenomen van de evaluatie van de uitvoering agrarisch natuurbeheer in Flevoland. 
De provincie wil vergroting van het oorspronkelijke quotum voor agrarisch natuurbeheer van 514 tot 
1000 hectare. 
 
4.  Budgetten jeugdbeleid en welzijn 2006 
GS gaan akkoord met de verdeling van de budgetten voor jeugdbeleid  en welzijn 2006. 
 
5. Budgetten bestuurskosten en kadertraining vrijwilligersorganisaties 2006 
GS gaan akkoord met de verdeling van de subsidies voor bestuurskosten en kadertraining voor 
vrijwilligersorganisaties 2006. 
 
 
 
6. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 gemeente Noordoostpolder 
GS hebben het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 van de gemeente Noordoostpolder met een 
groot aantal wijzigingen goedgekeurd en een beslissing genomen over de 14 tegen het gewijzigde 
plan ingediende bedenkingen. 
 
7. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) 
GS hebben ingestemd met het Jaarplan 2006 van de OMFL en de subsidie voor 2006 vastgesteld op   

€ 495.157. 
 
8. Productie-eenheid biobrandstoffen 
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GS hebben € 75.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een productie-eenheid 
biobrandstoffen. De coördinatie van dit project ligt in handen van de OMFL. 
Bekendmaken 7 maart 
 
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/

