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GS besluitenlijst 28 februari 2006  
 
 
1.  Beschikking stortplaats Braambergen 
GS hebben de definitieve beschikking voor een revisievergunning voor de stortplaats Braambergen te 
Almere vastgesteld. De vergunning voor het storten van afval wordt verleend tot 1 maart 2008. 
 
2. Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zeewolde 
GS gaan akkoord met de toepassing van art. 19 lid 2 WRO voor het toelaten van één 
mestvergistingsinstallatie van maximaal 1.000 m2 per agrarisch bouwperceel en voor het toelaten van 
niet-agrarische nevenactiviteiten  onder voorwaarden. 
 
3. Huisvesting statushouders 
De provincie heeft de halfjaarlijkse rapportage over de huisvesting van statushouders door de 
gemeenten vastgesteld en verzonden aan de minister van VROM. Uit de rapportage blijkt dat in de 
tweede helft van 2005 de achterstand van 138 personen is teruggebracht tot 5. 
 
4. Project Burchttocht, gemeente Noordoostpolder 
GS hebben een verklaring van geen bezwaar (ex art. 19 WRO) afgegeven voor het project Burchttocht 
in de gemeente Noordoostpolder. Het project combineert recreatie, waterberging en 
natuurontwikkeling. 
 
5. Toetsing rampenplannen Flevolandse gemeenten 
GS hebben de rampenplannen van alle Flevolandse gemeenten beoordeeld. Per gemeente vindt 
terugkoppeling plaats over eventuele tekortkomingen. 
 
 
 
 
6. Toetsing regionaal beheersplan 
GS zijn akkoord gegaan met de toetsing van het regionaal beheersplan rampenbestrijding en 
organisatieplannen opgesteld door de Hulpverleningsdienst Flevoland. 
Bekendmaken 28 februari 
 
7. Subsidie “Hand in hand voor Azië” 

GS stellen op advies van de statencommissie Bestuur PS voor een subsidie van € 10.000 te verlenen 
aan de stichting “Hand in hand voor Azië”. Deze stichting ondersteunt een centrum voor 
gehandicapten in het door de tsunami getroffen gebied van Sri Lanka. 
 
8. Dmitrov  
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GS stellen € 35.500 beschikbaar voor de aanschaf van een cardio-echoapparaat voor het Dmitrov 
Central Hospital onder voorwaarde dat het bestuur van het district Dmitrov garant staat voor eenzelfde 
bijdrage. 
 
 
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. 
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