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GS besluitenlijst   
 

1. Bijdrage SEOR Flevoland 

GS hebben het verzoek afgewezen van de Sociaal Economische Overleg- en Adviesraad (SEOR) 

Flevoland voor een structurele verhoging van de provinciale bijdrage. Wel wordt de SEOR gewezen 

op de mogelijkheid van incidentele provinciale bijdragen bij grote onderzoeken.  

 

2. Geen ontheffing voor waadbakken zwembad in Zeewolde 

GS hebben een verzoek voor ontheffing van de bepalingen uit het “Besluit Hygiëne en Veiligheid 

badinrichtingen afgewezen.”De ontheffing is aangevraagd voor twee waadbakken bij het 

openluchtzwembad Buitenplaats in Zeewolde. Met het oog op de veiligheid en hygiëne van de 

gebruikers en de wettelijke regelingen hebben GS dit verzoek afgewezen.  

 

3. Verordening fysieke leefomgeving 

Als onderdeel van de voorbereiding op de vaststelling van de Verordening fysieke leefomgeving 

hebben GS ingestemd met de notitie “Beslispunten voor opstellen Verordening fysieke leefomgeving”. 

De beslispunten hebben betrekking op de onderdelen water, milieu, grondwaterbescherming en 

wegen en vaarwegen. De notitie wordt geagendeerd voor de vergadering van de statencommissie 

Ruimte op 15 februari as. Verder wordt de notitie voor een reactie gestuurd naar betrokken overheden 

en belangenorganisaties. 

 

4. Wederopbouw Zuidoost Azië 

Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met een subsidie van € 100.000 voor de Stichting 

Flevoland in actie voor ondernemers in Azië en van € 50.000 voor de Stichting Vissers voor Vissers. 

De Stichting Flevoland heeft een project voor (her)bouw van werkplaatsen in Sri Lanka. De Stichting 

Vissers voor Vissers heeft een project voor de bouw van zo’n 20 boten voor vissers in Zuid Sri Lanka. 

PS hebben vorig jaar het college van GS nadrukkelijk gevraagd niet alleen noodhulp te verlenen, maar 

ook geld uit te trekken voor de wederopbouw. 

 

5. Begrotingswijziging 

GS hebben ingestemd met de derde wijziging van de begroting 2006. De wijziging wordt behandeld in 

de PS-vergadering van 9 maart as. 

 

6. Quickscan begroting Dronten 

De provincie ondersteunt het verzoek van de gemeente Dronten aan het ministerie van BiZa voor de 

uitvoering van een quickscan van de gemeentebegroting voor het jaar 2006. De gemeente staat onder 

preventief financieel toezicht vanwege het ontbreken van begrotingsevenwicht. Het college van b. en 

w. heeft gevraagd om op korte termijn doorlichting van de begroting en aan te geven welke 

maatregelen er getroffen moeten worden. Dit verzoek wil het college van GS ondersteunen. 
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7. Rapport KvK Gooi- en Eemland 

GS hebben kennisgenomen van het rapport “Naar een nieuwe Oostrand van de Randstad” van de 

Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. GS hebben waardering voor het rapport, maar wijzen de 

opstellers op het feit dat het niet strookt met het provincinciale beleid van Flevoland. De KvK zet in op 

economische ontwikkeling langs de toekomstige A 30 (Almere-Wijchen), terwijl de provincie zich in 

eerste instantie richt op het Middengebied en Almere-West. 

 

8. Afrekening Wet Bejaardenoorden (WBO) 2003 en 2004 

De ontvangen gelden van het ministerie van VWS à € 29.553 in het kader van de afrekening Wet 

Bejaardenoorden over 2003 en 2004  worden toegevoegd aan de reserve projecten Ouderenbeleid. 

 

9. Vergunning voor internationaal ambulancevevoer 

GS hebben een vergunning verleend aan het bedrijf Emergency Care te Almere voor het uitvoeren 

van internationaal ambulancevervoer. 

 

10. Incidentele werkzaamheden Natuurbescherming- (NBW) en Flora en Faunawet 

 Het college heeft de ontvangen middelen van het ministerie van LNV voor de uitvoering van de NBW 

en Flora- en Faunawet toegevoegd aan de voorziening Uitvoering natuurbeleid. Deze toevoeging, 

groot  

€ 316.000,  wordt meegenomen in de Jaarrekening 2006. 

 

11. Economische Impuls 

GS gaan akkoord met het subsidiëren van een aantal concrete acties in het kader van het provinciaal 

programma Economische Impuls voor Flevoland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

haalbaarheidsstudies en businessplannen voor kennisintensieve projecten in de sfeer van ICT, 

medische technologie en water. Voor deze concrete acties wordt een bedrag gereserveerd van € 

200.000 van een totaal programmabudget van € 1 miljoen. Het uiteindelijke doel is medefinanciering 

door de Europese gemeenschap, het rijk en andere partners. 

 

12. Energy Agencies in Europe 

De provincie Flevoland gaat deelnemen aan het Europese project “Energy Agencies in Europe”. GS 

hebben daarvoor een bedrag van € 200.000 gereserveerd. Dit project is gericht op realisatie van 

onafhankelijke agentschappen die het publiek en het MKB informeren over duurzame energie en 

energiebesparing. Bij het project zal het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. 

 

 

 

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. 


