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1. Opdracht Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv  
GS hebben de OMFL opdracht gegeven de projectleiding te verzorgen van het onderdeel 
Internationale Technologische Samenwerking van het provinciaal programma Economische Impuls. 

Voor dit onderdeel is  € 40.000 beschikbaar gesteld voor het jaar 2006. Het voornemen is om in 2007 
in Flevoland een Intertech Event (internationale technische beurs) te houden. 
 
2. Bezwaar Sail Track 
GS hebben het bezwaarschrift van de stichting Sail Track ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het 
gaat hierbij over de definitieve vaststelling van een EPD-subsidie. 
 
3. Bezwaar tegen gedoogverklaring Top Compost 
GS hebben het bezwaarschrift van Socar Holding bv en anderen tegen het verlenen van een 
gedoogverklaring voor Top Compost bv te Lelystad ontvankelijk en ongegrond verklaard.  
 
4. Glasvezel Lelystad 
GS gaan akkoord met het ondertekenen van de intentieverklaring Vraagbundeling glasvezel Lelystad. 
Bij dit project met als doel een verkenning van de belangstelling voor een glasvezelkabelnet in 
Lelystad werkt een groot aantal (semi-)publieke instellingen samen, waaronder de gemeente en de 
Kamer van Koophandel. 
 
5. Lening OMFL 

PS wordt voorgesteld akkoord te gaan met een lening van € 500.000 voor de landelijke regeling “Seed 
Capital Technostarters” binnen het Matchingfund van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. De 
regeling is gericht op stimulering van innovatieve startende ondernemers. De lening vindt plaats onder 

een aantal voorwaarden, waaronder een bijdrage van € 1,7 miljoen van het ministerie van EZ. 
 
 
6. Milieuvergunning Top Compost 
GS hebben aan Top Compost te Lelystad een milieuvergunning verleend voor het composteren van 
agrarisch materiaal. 
 
7. Oeveraanleg Wisentbos 
GS laten de vereniging Participatie Wisentbos weten dat in 2007 de oevers van het provinciale deel 
van de Lage Vaart nabij het Wisentbos op een natuurvriendelijke wijze worden ingericht, passend in 
de plannen van de vereniging. Op deze wijze kan de aanleg van nieuwe oevers worden gecombineerd 
met de herinrichtingsplannen voor het bos van de vereniging. 
 
Aan deze publieksvriendelijke versie van de openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden 
ontleend. De openbare besluitenlijst is opvraagbaar bij de afdeling Bestuursondersteuning Advies en 
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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/

