Besluitenlijst

Van 8 juli 2014

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift A14-062 Nijland Holding B.V.
(GM-beslissing d.d. 02-07-2014)

Kenmerk: 2014/0177190

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaarschrift van Nijland Holding B.V. gegrond te
verklaren. Omdat Nijland Holding B.V. echter niet voldoet aan de in de subsidieregeling
“Kennisondersteuning Agro en Food Overijssel” gestelde criteria blijft de weigering om subsidie te
verlenen in stand.
Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift A14-098 last onder
dwangsom Langezaal Afvalverwerking B.V.
(GM-beslissing d.d. 02-07-2014)

Kenmerk: 2014/0177046

Langezaal Afvalverwerking B.V. maakt bezwaar tegen een last die Gedeputeerde Staten hebben
opgelegd naar aanleiding van een handhavingverzoek van omwonenden. Gedeputeerde Staten
hebben besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Onderwerp: Subsidieplafond 2014, wijziging tekst Provinciaal blad nr.
2014/0129359, als gevolg van de wijziging van artikel 8.14.3 sub d
Ubs. (GM-beslissing d.d. 02-07-2014)

Kenmerk: 2014/0181844

Door een wijziging van het artikel 8.14.3, sub d, van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011
kunnen alleen aanvragen worden ingediend door een stichting, vereniging of een kerkgenootschap
voor een 10-jarige lening voor zonnepanelen (PV panelen). De lening wordt aangevraagd bij het
SVn. Het subsidieplafond van € 2.000.000,-- blijft ongewijzigd.
Onderwerp: Aanwijzing Kamer van Koophandel als beheerder Dienst
van Algemeen Economisch Belang (DAEB) tot eind 2015
(GM-beslissing d.d. 03-07-2014)

Kenmerk: 2014/0178347

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de ontwikkeling van startende ondernemers via de
methodiek van IkStartSmart als Dienst van Algemeen Economisch Belang aangewezen voord de
periode juli 2014 tot en met december 2015. De Kamer van Koophandel is aangewezen als
beheerder van deze Dienst van Algemeen Economisch Belang voor de uitvoering van het
startersondersteuningsprogramma IkStartSmart.
Onderwerp: Beroep tegen beslissing op bezwaar tegen besluit
staatsecretaris I&M op zienswijze wijziging indexsysteem Brede
Doeluitkering (BDU) (GM-beslissing d.d. 07-07-2014)

Kenmerk: 2014/0169459

Gedeputeerde Staten besluiten om het IPO te machtigen beroep in te stellen en de
beroepsprocedure te voeren tegen de beslissing op bezwaar van de staatsecretaris van het
ministerie van I&M op zienswijze wijziging indexsysteem Brede Doeluitkering (BDU).
Onderwerp: Statenbrief programma Biomassa Innovatie Cluster OostNederland (BIC-ON) (GM-beslissing d.d. 07-07-2014)

Kenmerk: 2014/0179150

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel stellen Provinciale Staten op de
hoogte van de start van het programma Biomassa Innovatie Cluster Oost-Nederland (BIC-ON), een
initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de waterschappen in dit gebied, bedrijven en
kennisinstellingen. Het programma beoogt een schaalsprong en verdieping te maken in projecten
binnen de thema’s mest-, slibverwerking, producten uit natuurvezels, algen, verse biomassa en bioenergie. Het programma BIC-ON is op 26 juni 2014 gelanceerd bij FrieslandCampina in Borculo in
aanwezigheid van gedeputeerden Rietkerk (Overijssel) en Traag (Gelderland).

Onderwerp: Aanlevering Iv3-gegevens over het tweede kwartaal
2014. (GM-beslissing d.d. 08-07-2014)

Kenmerk: 2014/0186926

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient de provincie
Overijssel 6 maal per jaar financiële gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te
sturen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gegevens over het tweede kwartaal van 2014 aan
het CBS aan te bieden.
Onderwerp: Subsidieregeling Breedband Overijssel
(tussentijdse wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011)

Kenmerk: 2014/0171584

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een nieuwe subsidieregeling opgesteld (paragraaf 5.15
Ubs) met betrekking tot de realisatie van snelle breedbandnetwerken in het buitengebied en op
bedrijventerreinen (NGA-netwerken in ‘witte gebieden’). Voor deze nieuwe subsidieregeling is het
subsidieplafond voor 2014 vastgesteld op € 20 miljoen (leningen en subsidies) voor de uitrol van
breedband in het buitengebied van Overijssel, op € 1 miljoen (leningen en subsidies) voor de aanleg
van glasvezel op bedrijventerreinen en op € 500.000 voor de ondersteuning van burgerinitiatieven.
De wijziging treedt per 4 juli 2014 in werking. Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 is te
vinden op www.overijssel.nl/subsidie. De subsidieregeling loopt vooruit op de oprichting van
Breedbandfonds Overijssel. Door nu te publiceren weten lokale breedbandinitiatieven waar ze aan
toe zijn en kunnen zij starten met het voorbereiden van een eventuele aanvraag.
Onderwerp: Brief en memo nav vragen uit de Staten over
gemeentelijke verbindingsweg Borne

Kenmerk: 2014/0175492

Naar aanleiding van vragen vanuit de Statencommissie over de gemeentelijke verbindingsweg in
Borne heeft GS een memo opgesteld met achtergronden ter beantwoording van de gerezen vragen
Onderwerp: Vast stellen Inrichtingsplan Blokzijl-Vollenhove

Kenmerk: 2014/0058084

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Inrichtingsplan voor het deelgebied Blokzijl-Vollenhove in
de Landinrichting Noordwest-Overijssel vast te stellen. Met die uitvoering wordt de verkaveling van
de landbouwgronden in een gebied van ongeveer 3500 hectare verbeterd. Ook wordt met de
verkaveling nieuwe natuur geruild ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Op basis van de begroting van het Inrichtingsplan is bepaald welk aandeel van de kosten na
afloop van de verkaveling in rekening wordt gebracht bij de verschillende grondeigenaren.
Onderwerp: Actualisatie agro&foodbeleid en beantwoording moties
landelijk gebied

Kenmerk: 2014/0152385

De primaire sector, toeleveringsindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie vormen samen
de agro&foodsector. Deze sector is goed voor 10% van de toegevoegde waarde in Overijssel, 15.000
banen en 70% van het grondgebruik in het landelijk gebied. 1 op de 3 vrachtwagens in Overijssel
rijdt met agro&foodproducten. Deze sector staat aan de vooravond van een grote transitie. Europa
zet met Horizon 2020 en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in op verduurzaming en meer
ondernemerschap in deze sector. Met de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en de Alliantie
Duurzame Voeding hebben de sector, maatschappelijke partners en overheden een ambitieuze
agenda uitgerold om te komen tot een volledig duurzame veehouderij in 2023. Na de zomer start de
provincie een proces waarin met sociaal economische en maatschappelijke partners en experts
verkend wordt welk instrumentarium deze transitie naar een duurzame agro&foodsector het beste
faciliteert zodat de innovatiekracht en het concurrerende vermogen versterkt worden, passend in de
ruimtelijke en economische context van Overijssel. Eind 2014 leggen Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten een voorstel voor actualisatie van het beleid voor de agro&foodsector voor.
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Onderwerp: Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Regio OostNederland; beschikkingen voor twee projecten

Kenmerk: 2014/0141400

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ingestemd met bijdragen vanuit het
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling aan twee projecten in Twente. Aan het project ‘Buren
voor de A1, F35’ wordt een bijdrage verleend van € 238.930,-. Deze
wordt besteed aan de aanleg van een deel van het snelfietspad F35 tussen Zenderen en Almelo. Aan
het project ‘Waterboulevard Almelo’ wordt een maximale bijdrage verleend
van € 800.259 ,-. Met deze middelen wordt het kanaal doorgetrokken naar het centrum, onder
andere door de aanleg van een duiker onder de Egbert Gorterstraat.
Onderwerp: Statenbrief Algemene Vergadering van Wadinko N.V. d.d.
13062014

Kenmerk: 2014/0169599

Gedeputeerde Staten van Overijssel informeren Provinciale Staten over
het verloop van de Algemene Vergadering van de Wadinko N.V. d.d. 13.06.2014.
Onderwerp: Bijdrage aan universiteit Twente voor onderzoek naar
toepassing remote sensing voor beschikbaarheid van water;

Kenmerk: 2014/0182658

Gedeputeerde Staten hebben besloten deel te nemen aan het onderzoek van de Universiteit Twente
naar het gebruik van remote sensing technieken voor het in beeld brengen van het vochtgehalte van
de bodem. Met deze informatie kunnen waterbeheerders en beleidsmakers voor de fysieke
leefomgeving inzicht krijgen in de condities van de bodem en werking van het watersysteem.
Watergebruikers kunnen naar verwachting zuiniger met het water omgaan. Het onderzoek is
daarmee innovatief. Aan het onderzoek wordt een bijdrage van € 35.000,-- verleend.
Onderwerp: Regionale keringen

Kenmerk: 2014/0150530

Naar aanleiding van een bestuurlijke afspraak en de daaruit voortvloeiende brief van waterschap
Groot Salland hebben Gedeputeerde Staten besloten tot uitbreiding van de voorschriften voor
regionale keringen (dijken en kunstwerken). Deze maatregelen bieden een vergelijkbaar
veiligheidsniveau voor het achterland tegen overstromingsrisico’s.
Onderwerp: Transitie Jeugdzorg; beantwoording schriftelijke vragen
mw. G. van der Ven, SP fractie d.d. 25 juni 2014, inzake ontslagen bij
Bureau Jeugdzorg Overijssel

Kenmerk: 2014/0182982

De Stentor heeft recent een artikel gepubliceerd over voorgenomen ontslagen bij Bureau Jeugdzorg
Overijssel, die een direct gevolg zouden zijn van de komende stelselwijziging jeugd. De Statenfractie
van de SP in Overijssel heeft hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Het
College heeft deze vragen schriftelijk beantwoord en daarbij een toelichting gegeven op de
ontwikkelingen.
Onderwerp: Verzoek Landelijk bestuur Water Natuurlijk

Kenmerk: 2014/0153201

De waterschapspartij Water Natuurlijk, vertegenwoordigd in de Algemene Besturen van de
waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel en Vechtstromen, heeft het verzoek ingediend om nog
voor de aanstaande waterschapsverkiezingen de zetelverdeling binnen de groep geborgde zetels te
wijzigen.
Gedeputeerde staten zijn van oordeel dat eerst de landelijke discussie rond deze zetels moet worden
gevoerd alvorens een wijziging zal worden overwogen. In de aangevoerde argumenten zien
gedeputeerde staten geen aanleiding om op de evaluatie vooruit te lopen.
Onderwerp: Subsidieverlening Activiteitenplan Oost NV 2014

Kenmerk: 2014/0165244

Gedeputeerde Staten van Overijssel verlenen subsidie aan Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV voor
haar activiteitenplan 2014. Oost NV
wordt hiermee in staat gesteld om het regionaal economisch beleid van de provincie mede uit te
voeren.

Onderwerp: Aanpassing mandaten van de Eenheden Natuur en Milieu
en Project- en Programmamanagement voor aan- en verkoop van
onroerende zaken.

Kenmerk: 2014/0145974

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een wijziging van de mandatering van bevoegdheden voor
aan- en verkopen van onroerende zaken, vanwege overheveling van taakvelden van de Eenheid
Natuur en Milieu naar Project- en Programmamanagement, in navolging van een advies van de
Rekenkamer Oost-Nederland en met het oog op een betere aansluiting op de Nota instrumenten
Grondbeleid en de uitvoeringspraktijk.
Onderwerp: PS brief aanbieding Jaarrekening en accountantsverslag
en goedkeurende controleverklaring 2013 ADT

Kenmerk: 2014/0183738

GS stemmen in met het ter informatie aanbieden aan PS van de Jaarrekening ADT 2013 en
bijbehorend accountantsverslag. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring
afgegeven.
Onderwerp: Deregulering Vergunningverlening, toezicht en
handhavingstaken

Kenmerk: 2014/0157222

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten per brief te informeren over de
ontwikkelingen rondom deregulering op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving. Dit naar aanleiding van vragen die hierover zijn gesteld door Provinciale Staten.
Onderwerp: Meerkosten Waterschap Vechtstromen in SaasveldGammelke

Kenmerk: 2014/0169427

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een aanvullende financiële bijdrage aan het waterschap
Vechtstromen te verstrekken binnen het inrichtingsproject Saasveld-Gammelke. Het betreft
aanvullend budget boven de in 2012 met het waterschap gesloten bijdrageovereenkomst.

Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team
Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 00.

4

Besluitenlijst GS van 9 juli 2014

