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GS besluiten: 
 

1. Ontwerp beleidsregel Wet BIBOB provincie Flevoland 

GS hebben de beleidsregel Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling  door het Openbaar Bestuur 

(BIBOB) vastgesteld. Deze wet biedt GS de mogelijkheid een vergunning, subsidie of 

overheidsopdracht te weigeren of in te trekken, wanneer het gevaar bestaat dat deze wordt gebruikt 

voor het plegen van een strafbaar feit of voor het voordeel trekken uit een strafbaar feit. . Op basis van 

de beleidsregel kunnen GS het ministerie van Justitie vragen om een nader onderzoek. Voor de 

provincie beperkt de toepassing van de wet BIBOB zich tot milieuvergunningen, subsidies en 

overheidsopdrachten binnen de sectoren milieu, bouw en ICT 

 

2. Vergunning milieubeheer betonmortelcentrale Dronten 

GS hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het beroep van b.en w. van 

Dronten tegen de weigering van GS de milieubeheervergunning  van de betonmortelcentrale in 

Dronten in te trekken. Burgemeester en wethouders hadden bij de provincie intrekking gevraagd. 

Tegen de  

weigering van intrekking door GS is het college van b. en w. in beroep gegaan bij de Raad van State. 

Deze heeft het beroep gegrond verklaard. GS hebben kennis genomen van de uitspraak en zullen in 

een later stadium opnieuw een beslissing moeten nemen over het verzoek tot intrekking van de 

gemeente Dronten. 

 

3. Bestemmingsplan “De Munten I” Dronten 

Het college van GS heeft een verweerschrift vastgesteld in reactie op het beroep tegen de 

goedkeuring door de provincie van het bestemmingsplan “De Munten I” van de gemeente Dronten. 

Het beroep van een aantal omwonenden richt zich met name op mogelijke geluidsoverlast van het 

sportcomplex op de woon- en leefomgeving. 

 

 

 

Aan deze publieksvriendelijke versie van de openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden 

ontleend. De publieksvriendelijke versie bevat een selectie van relevante besluiten uit de 

openbare besluitenlijst. 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. 


