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Geacht college, 

Het voorontwerp bestemmingsplan "Stichtse Putten OCMNL", dat u in het kader van het overleg ex 
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft toegezonden, geeft ons vanuit het 
provinciaal belang aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. Deze opmerkingen zijn 
grotendeels besproken in een ambtelijk overleg op 19 april 2011. In dit overleg Is aangegeven dat 
deze opmerkingen schriftelijk worden vastgelegd. 

Voordat wij ingaan op de deze opmerkingen vragen wij u aandacht voor het volgende. Deze 
vooroverlegreactie wordt gegeven onder het voorbehoud van de uitkomsten van de opinieronde 
aangaande de Statendag d.d. 28 september 2011. Voor het plan is toepassing van het 
experimentenkader van het Omgevingsplan Flevoland nodig. In het kader daarvan dienen Provinciale 
Staten te worden geraadpleegd. U wordt verzocht het aangepaste bestemmingsplan, met daarin 
integraal opgenomen de argumentatie voor de toepassing van het experimentenkader, uiterlijk 15 
augustus 2011 aan de provincie voor te leggen ten behoeve van de raadpleging door Provinciale 
Staten. Dit is conform uw planning van de bestemmingsplanprocedure. 

Experimentenkader Omgevingsplan 
De onderhavige ontwikkeling past niet in het bundelingsbeleid van het Omgevingsplan Flevoland en 
de Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied. Dat betekent dat voor 
medewerking aan het plan, een afwijking van het provinciale omgevingsbeleid nodig is. Dit kan door 
toepassing te geven aan het experimentenkader van het Omgevingsplan. In dat kader zal de 
meerwaarde van de voorgenomen activiteit voor het gebied moeten worden aangetoond. Daarnaast 
zal de uitzonderingssituatie gemotiveerd moet worden. 
De motivatie waarom in dit geval het experimentenkader kan worden toegepast, moet in de 
toelichting op het plan worden opgenomen. 

Locat/ebe/e/d 
Het is van belang om de lijn van het experimentenkader door te trekken. Dit betekent dat het 
provinciale en gemeentelijke locatiebeleid geschrapt wordt, en dat de voorgestane ontwikkeUng 
beschreven wordt vanuit de Beleidsregel kleinschaUge ontwikkelingen in het landeUjk gebied. En 
dan is het van belang om van daaruit de uniciteit (landmark e.d.) van deze functie op deze locatie 
te benadrukken. In het verlengde hiervan moet er voor de locatie een specifieke bestemming 
('maatschappeUjke voorzieningen in de zin van openbare dienstverlening' in plaats van 'kantoor') 
opgenomen worden. 
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Natuur 
Het gaat hierbij om het beleid voor de Ecologische hoofdstructuur, de Flora- en faunawet en de 
Natura 2000. 

EHS en Natura 2000 
De ontwikkeUng is voorzien op een locatie gelegen buiten de EHS. Maar de ontwikkeUng kan wel 
effecten hebben op de EHS. De provincie wil natuur beschermen en ontwikkelen, maar ook ruimte 
hebben om andere maatschappeUjke ontwikkeUngen optimaal vorm te geven. Om deze reden heeft 
de provincie de Spelregels EHS doorvertaald in provinciaal beleid. Het uitgangspunt daarbij is het 
hanteren van een natuurinclusieve werkwijze waarbij de ruimtelijke ontwikkeUngen en ecologische 
ontwikkeUngen zodanig vorm worden gegeven dat zij elkaar niet belemmeren, maar juist 
versterken. 
Een en ander impUceert echter dat vooraf duidelijk moet zijn op welke wijze de ontwikkeUng 
bijdraagt aan het versterken of vergroten van de waarden van nabijgelegen EHS-gebieden. 
Voor zover effecten niet uit te sluiten zijn, is een mitigatieplan opgesteld. Het gaat daarbij om een 
aantal concrete maatregelen en het aanbod van Flevolandschap om mee te denken over de 
inrichting en het beheer van het gebied mét de bestemming "Natuur". Het bUjft in dit plan echter 
bij een vrijbUjvende opsomming. Zowel in het bestemmingsplan als in het experimentenkader zullen 
deze maatregelen een doorvertaling moeten krijgen. Daarbij wordt u tevens meegegeven om veel 
bes- en bloemdragend struweel op en langs het terrein te planten. 

Flora- en faunawet 
De ecologische situatie ter plaatse is goed onderzocht. Voor zover effecten niet uit te sluiten zijn, is 
een mitigatieplan opgesteld. Het gaat daarbij om een aantal concrete maatregelen en het aanbod 
van Flevolandschap om mee te denken over de inrichting en het beheer van het gebied met de 
bestemming "Natuur". De provincie wil natuur beschermen en ontwikkelen, maar ook ruimte 
hebben om andere maatschappeUjke ontwikkeUngen optimaal vorm te geven. Om deze reden heeft 
de provincie de Spelregels EHS doorvertaald in provinciaal beleid. Het uitgangspunt daarbij is het 
hanteren van een natuurinclusieve werkwijze waarbij de ruimtelijke ontwikkeUngen en ecologische 
ontwikkeUngen zodanig vorm worden gegeven dat zij elkaar niet belemmeren, maar juist 
versterken. Een en ander impUceert echter dat vooraf duidelijk moet zijn op welke wijze de 
ontwikkeUng bijdraagt aan het versterken of vergroten van de waarden van nabijgelegen EHS-
gebieden. 

Geluid, Archeologie, Luchtkwaliteit en Waterkering 

Het plan is op deze aspecten getoetst en hierover worden geen opmerkingen gemaakt, 

/n/rosfructuur 
ln de toelichting is een tabel opgenomen over de verkeersintensiteit van de provinciale 
stroomwegen en de polderwegen. De intensiteit (gemiddeld aantal motorvoertuigen in 2009) van de 
Gooiseweg bedraagt 16.300 en niet 33.030. De intensiteit van de Eemmeerdijk moet ook gewijzigd 
worden (3000 in plaats van 2700). Verder moet de A27 toegevoegd worden (66.625 in 2008). 
De verwachting is dat de voorgenomen ontwikkeUng globaal 1000 a 2000 autoritten per dag ten 
gevolge hebben. Voor de Eemmeerdijk betekent dit een forse toename. De huidige aansluiting van 
de Eemmeerdijk op de Gooiseweg levert momenteel al problemen op en dit zal door het extra 
verkeer ten gevolge van de onderhavige ontwikkeUng verder verslechteren. Er zullen derhalve 
verkeerskundige maatregelen getroffen dienen te worden om het autoverkeer vlot en veiUg af te 
kunnen afwikkelen. In verband hiermee is het van belang om in de toeUchting aandacht te besteden 
aan de reconstructie van het kruispunt Gooimeerdijk en Gooise weg. Over deze maatregelen en de 
reconstructie adviseren wij u om in contact te treden met de heer J. Pruim van de provincie, 
aangezien wij hierover met u nadere afspraken willen maken. In bijlage 2 wordt wel aandacht 
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besteed aan de intensiteit per OV en fiets. Uit de toelichting wordt niet duidelijk In hoeverre de 
ontsluiting per flets en OV nog nadere aanpassing of invulling behoeft. Wij verzoeken u de 
toelichting hierop te verduidelijken. 

Landschap 
Het is van belang om hier meer in te gaan op de integraalheid van het plan. Daarbij is het goed om 
de ontwikkelingen aan de andere kant van de A27 in het plan te betrekken. Verder geven wij u 1n 
overweging om met Rijkswaterstaat contact op te nemen over de routevisie. 

Regels 

In lijn met de opmerking onder locatiebeleid is het van belang om in artikel 3.1 sub a te schrappen. 

Proces 
In het overleg op 19 april 2011 is ambteUjk van uw zijde aangegeven dat naar verwachting het 
ontwerpbestemmingsplan medio juU a.s. ter visie wordt gelegd en in het najaar wordt vastgesteld. 
Indien wij voor 15 augustus 2011 het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de verwerking van 
bovenstaande opmerkingen, ontvangen, zijn wij voornemens dit ter raadpleging aan Provinciale 
Staten voor te leggen op 28 september. 

Wij zien het ontwerpbestemmingsplan met belangstelUng tegemoet. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secret-arïs 

mr. drs T. van der Wal A.E. Bliek - de Jong 


