
 1 

Prov inc i e  F levo land   Besluitenlijst GS 
        

        
    

    
        

Datum 31 januari 2006   
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GS besluiten: 
 

1. Subsidies Cultuur 2006 

GS hebben de subsidies vastgesteld voor projecten op het gebied van cultuur voor het jaar 2006. 

Van de 26 aanvragen zijn er 12 (gedeeltelijk) gehonoreerd. Het gaat hierbij om een totaalbedrag 

van  

 € 468.400. 

 

2. Subsidies Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2006 

GS hebben de subsidies vastgesteld voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs voor het jaar 

2006. Het gaat in totaal om negen aanvragen voor een budget van € 115.000. 

 

3. Subsidies projecten jong cultureel erfgoed 2006 

GS hebben de subsidies voor de projecten jong cultureel erfgoed voor 2006 vastgesteld. Het gaat 

hierbij om zes projecten met een totaal subsidiebedrag van € 21.700. 
 

4. Subsidie palenscherm en renovatie museum Urk 

GS hebben een subsidieverzoek afgewezen van de gemeente Urk voor herstel van het 

palenscherm en van de beheercommissie van het museum “Het oude raadhuis” te Urk voor de 

renovatie van het museum. 

 

5. Aanvraag XenoBiosis 

GS hebben de aanvraag van het bedrijf XenoBiosis International B.V. afgewezen voor een bijdrage in 

het kader van de TMI-regeling voor onderzoek naar de effectiviteit van het extract van de Ginkgo-

boom. XenoBiosis gebruikt dit extract bij de productie in China van een middel op het gebied van 

gezondheid. Research en development vindt in Flevoland plaats. GS nemen het advies van de TMI-

adviescommissie over en wijzen de aanvraag af omdat zij niet voldoet aan de criteria van de regeling.. 

 

6. Subsidies Geheugen van Flevoland en Volksverhalen uit Flevoland 

GS hebben de subsidie-aanvragen voor de projecten Het geheugen van Flevoland van Nieuw 

Land Erfgoedcentrum en Volksverhalen uit Flevoland van de Stichting Beleven 2006 afgewezen.  

 

7. Subsidie portrettengalerij 

GS hebben een verzoek van het Nieuw Land Erfgoedcentrum afgewezen voor subsidiëring van 

een galerij van portretten van de eerste Commissaris van de Koningin en de eerste 

burgemeesters van Flevoland. 
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8. Gedoogbeschikking Beneluxvet 

GS gaan akkoord met een hernieuwde gedoogbeschikking voor het bedrijf Beneluxvet B.V. te 

Dronten. De huidige gedoogbeschikking loopt 1 maart as. af. Het bedrijf heeft in december 2005 

een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning ingediend. 

 

9. Project Intensivering Ondersteuning Bevoegd gezag (PIOB) 

GS gaan akkoord met de afronding van het Project Intensivering Ondersteuning Bevoegd gezag 

(PIOB) en declareren bij het ministerie van VROM een bedrag van € 76.549. Dit project was 

gericht op energiebesparing door middel van milieuvergunningen. 

 

10. Strategische Milieubeoordeling (SMB) Omgevingsplan Flevoland 2006 

GS stemmen in met de definitieve vaststelling van de reikwijdte en het detailniveau van de SMB 

van het Omgevingsplan Flevoland 2006. Een dergelijke beoordeling van de gevolgen op het milieu 

van bepaalde plannen en programma’s is een Europese verplichting. Dit wordt meegenomen in de 

definitieve versie van het Omgevingsplan 2006. 

 

11. Afrekening EPD 1994-1999, EFRO-deel 

GS stemmen in met de eindafrekening van de Europese Commissie van het Enkelvoudig 

Programma Document (EPD) 1994-1999, onderdeel EFRO-gelden. Over de eindafrekening is 

ambtelijk een akkoord bereikt met de Europese Commissie. Voor de projecten Havenkwartier 

Lelystad en stedelijke ontwikkeling Lelystad worden aanvullende middelen ontvangen voor een 

totaal van € 923.826. Verder wordt er een claim van € 158.823 bij het ministerie van EZ ingediend 

vanwege een omissie van het ministerie bij het doorgeleiden van de faillissementskosten van 

Flevonetwerken. 

 

12. Natura 2000 gebieden 

GS hebben de reactie vastgesteld op de concept-aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 gebieden 

door het ministerie van LNV. GS staan positief tegenover de aanwijzing van dergelijke gebieden, 

maar pleiten ook voor realistische natuurwaarden, die niet ten koste mogen gaan van de 

ontwikkeling van de provincie. 

 

13. Natuurbelevingscentrum Oostvaardersplassen 

GS adviseren de minister van LNV akkoord te gaan met de bouw van een natuurbelevingscentrum 

bij de Oostvaardersplassen, De minister moet op basis van de Natuurbeschermingswet 1967 

vergunning verlenen voor de bouw van het centrum bij het Staatsnatuurmonument. 

 
 

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. 


