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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Vaststellen besluitenlijst van  31 augustus 2022 en 7 september 2022.        
   
5.  Kaderdocument datacenterstrategie (#2956076) 
 Tijd: 90 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 
 Toelichting: 

Het kaderdocument bevat kaders waarbinnen Gedeputeerde Staten zorg moeten dragen voor het 
voorbereiden van toegesneden beleid voor de vestiging van datacenters in Flevoland. De aanleiding 
voor het kaderdocument is de motie 'Randvoorwaarden datacentra in Flevoland' en de hieruit 
volgende startnotitie 'Kaderdocument voor datacenters in Flevoland'. 
 

6.  Aanvullende lening DE-on (EEF) (#2970919) 
Tijd: 45 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 
 DE-on heeft bij Gedeputeerde Staten een memo ingediend met het onderbouwde verzoek om een 

aanvullende lening van € 6.500.000 te verstrekken aan stichting DE-on. Dit in aanvulling op de in 
2014 en 2019 aan De-on verstrekte leningen voor het (mede) financieren van projecten gericht op 
reductie en of duurzaam opwekken van energie in die delen van de markt die zich autonoom niet, 
onvoldoende of traag ontwikkelen. In de Financiële verordening provincie Flevoland 2021 is bepaald 
dat Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten in de gelegenheid moeten worden gesteld wensen 
en bedenkingen naar voren te brengen, wanneer Gedeputeerde Staten voornemens zijn aan een 
derde een lening te verstrekken van meer dan € 250.000. 
 

7.  Aangepast zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon (#2971375)  
Tijd: 30 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey) 
 Toelichting: 
 Op 20 april 2022 heeft u de ontwerpen van de partiële herziening en de wijzigingsverordening 

vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Daarnaast heeft u kennis genomen van het ontwerp 
openstellingsbesluit voor de tweede tranche. De ontwerpen hebben van 5 mei tot en met 15 juni 
2022 ter inzage gelegen. Er zijn zeven inspraakreacties ontvangen. De reacties en de beantwoording 
daarvan zijn verwerkt in de antwoordnota. Ten opzichte van de ontwerpverordening en de ontwerp 
partiële herziening is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn zichtbaar 
weergegeven in genoemde documenten. De partiële herziening en de wijzigingsverordening zijn 
hiermee gereed voor vaststelling door uw Staten. 
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8.  Vaststellen Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en 

Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse (#2972221) 
Tijd: 30 minuten 

 (Portefeuillehouder de heer De Reus en mevrouw Smelik) 
 Toelichting: 
 Op 20 april 2022 heeft u het milieueffectrapport MITC Marknesse (hierna: MER MITC) en de ontwerp 

partiële herziening vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Deze ontwerpen en het MER hebben 
van 28 april tot en met 8 juni 2022 ter inzage gelegen. Er zijn negen inspraakreacties ontvangen door 
de provincie. Ten opzichte van de ontwerp partiële herziening is ten aanzien van het aspect nut en 
noodzaak een wijziging/verduidelijking doorgevoerd. De partiële herziening is hiermee gereed voor 
vaststelling door uw Staten. 
 

9.  Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle (gecombineerde beeld- en oordeelsvorming) (#2975110 + 
#3001108 + #2982888) 

 Tijd: 60 minuten  
 (Portefeuillehouder de heer De Reus) 
 Toelichting: 

Aanleiding voor de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle is de grote groeiopgave van de regio. De 
verstedelijkingsstrategie geeft richting aan de gezamenlijke inzet op de thema’s: klimaat, wonen, 
economie en bereikbaarheid. Er zijn zeven ontwikkelprincipes geformuleerd die het hart van de 
verstedelijkingsstrategie vormen. Deze principes zijn vertaald in vijf gebiedsopgaven. 
De opbrengst van het gesprek met uw Staten moet bijdragen aan een afgewogen voorstel voor de 
aanscherping van de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, die eind dit jaar wordt ter 
besluitvorming wordt voorgelegd aan de colleges van de betrokken gemeenten, provincies en 
besturen van de waterschappen. 
 

10.  Standaardagendapunt IPO 
 Tijd: 15 minuten 
 (Diverse portefeuillehouders) 
 Toelichting: 

Statenleden kunnen zaken aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande 
link bij “ter kennisname”). Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de 
highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC’s) van het IPO. 
 

11.  Rondvraag 
  

12.  Sluiting 
 

 
Ter Kennisname: 
a.  Lange Termijn Planning 
  
b.  Lijst van moties 
  
c.  Lijst van Toezeggingen 
  
d.  IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn). Bestuurlijke adviescommissies: 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00 
 

 

 
Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. 
   

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2022/31-december/00:00

