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GS besluiten: 
 
1. Statenvragen Zeewolderdijk en uitbreiding luchthaven 
De vragen van het statenlid E. Schaap (Groen Links) over de Zeewolderdijk zijn beantwoord, evenals 
die van het statenlid M. van Daalen (ChristenUnie) over de uitbreiding van de luchthaven. 
 
2. Mogelijk dwangsom Beachclub in Lelystad 
GS hebben het bedrijf Beachclub Gogonuts te Lelystad op de hoogte gesteld van het voornemen een 
dwangsom op te leggen vanwege overtreding van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden. Tegen dit voornemen kan het bedrijf een zienswijze indienen. 
 
3. Subsidie Stichting Gulliver 
GS zijn van plan een door de Stichting Gulliver gevraagde subsidie voor de website Flevoland Cultuur 
Agenda 2006-2008 af te wijzen. Het beschikbare budget is bij lange na niet voldoende. De stichting 
wordt hierover geïnformeerd. 
 
4. Bezwaarschrift Schepenwijk-midden Lelystad 
GS hebben het bezwaarschrift van de heer Euverman tegen de vaststelling van hogere grenswaarden  
voor geluidshinder voor een aantal woningen in de Schepenwijk-midden in Lelystad niet ontvankelijk 
verklaard, aangezien de heer Euverman geen belanghebbende is. 
 
5. Reactie op startnotitie m.e.r. “Toekomst Lelystad Airport (fase 2)” 
GS hebben de zienswijze vastgesteld op de startnotitie van de m.e.r.-procedure “Toekomst Lelystad 
Airport (fase 2).”  In de zienswijze gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat wordt onder 
meer gevraagd enkele (uitbreidings-)varianten ook mee te nemen in de procedure en wordt aandacht 
gevraagd voor een groot aantal (milieu-)aspecten. 
 
6. Toetsing op veiligheid dijkringgebied 7 (Noordoostpolder) 
GS hebben het verslag over de toetsing op veiligheid van dijkringgebied 7 (de Noordoostpolder) 
vastgesteld. Geconcludeerd wordt dat de beveiliging tegen hoogwater in dit gebied niet voldoet aan de 
norm doordat de Friese sluis bij Lemmer en de Voorstersluis een te hoog aanvaarrisico hebben. Het 
verslag wordt toegezonden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
 
7. Toetsing op veiligheid verbindende primaire waterkering 2 (Kadoelersluis) 
GS hebben het verslag over de toetsing op veiligheid van de verbindende primaire waterkering 2 (de 
Kadoelersluis) vastgesteld. In het verslag wordt geen oordeel gegeven over het voldoen aan de 
veiligheidsnorm. Het waterschap Zuiderzeeland heeft inmiddels een maatregelen toegezegd voor het 
verhelpen van een aantal onvolkomenheden. 
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8. Ontwerplegger primaire waterkeringen Veluwerandmeren 
GS hebben de reactie op de ontwerplegger vastgesteld van de primaire waterkeringen 
Veluwerandmeren, opgesteld door het waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap wordt in de reactie 
gewezen op een aantal onvolkomenheden in de ontwerplegger. 
 
9. Ontheffing Flora- en faunawet 
GS hebben een ontheffing van de Flora- en faunawet verleend, aangevraagd door de 
Faunabeheergroep Flevoland voor de afschot van vossen in het Greppelveld. 
 
10. Convenant jeugdzorg 
GS hebben ingestemd met de inhoud van het convenant over de inpassing van De Hoenderloo Groep 
en Harreveld in het stelsel van jeugdzorg. Gedeputeerde J.M. Bos is gemachtigd het convenant 
namens de provincie ondertekenen. 

 

 

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. 


