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Betreft: vergadering van Commissie Ruimte 

Datum: donderdag 25 juni 2009 

Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

 

Aanwezig:  

De heren J.N.J. Appelman (voorzitter), R.T. van der Avoort (VVD), A.J. Steendijk (VVD), W.R. Bouma 

(CDA), B.G. van het Erve (CDA), A.A. Rijsdorp (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP, vanaf 22.00 uur), A. 

Stuitvenberg (SP), D.G. Schutte (ChristenUnie), C. Meijer (GroenLinks), J.N. Simonse (SGP), A.W.H.J. van 

der Avoird (PvdD) en W. Boerma (commissiegriffier) 

 

Ook aanwezig zijn: 

Lid van Gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong en A.L. Greiner 

 

Afwezig zijn: 

Heren W.R. Ruifrok (PvdA), J.E. Geersing (ChristenUnie), B. v.d. Vegte (ChristenUnie) en J.M. Bos 

(gedeputeerde) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren J.E. Geersing (ChristenUnie), B. van der Vegte 

(ChristenUnie), W.R. Ruifrok (PvdA) en J.M. Bos (gedeputeerde). De heer D.G. Schutte (ChristenUnie) zal 

aanwezig zijn als plaatsvervanger van de heer Geersing. 

De heer M. Geeling zal inspreken op het agendapunt 10.b.1 namens LTO Noord. 

De voorzitter deelt mee dat in de besluitenlijst van het presidium is te lezen dat de borrel-na-bijeenkomst 

is komen te vervallen. 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Verslag van de vergadering van 14 mei 2009 

Er is een wijziging binnengekomen van gedeputeerde Bliek. De zinsnede: als gemeente een handtekening 

zetten, te wijzigen in: “Als gemeente en de bouwer een handtekening zetten …”  

Gedeputeerde Bliek zegt tijdens de vergadering dat zij met betrekking tot de mededeling over de 

bodemsanering op Urk het woord “tegenstrijdigheden” wil laten vervangen door “een verschil”. 

Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 

 

5. Verslag van de vergadering van 28 mei 2009 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

a. Lijst van toezeggingen  

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

b. Lijst van moties 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
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6. Lijst ingekomen stukken d.d. 25 juni 2009 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

7. Lijst ter kennisneming stukken van 25 juni 2009 

SGP vraagt zich af wat de reis naar Valencia van de gedeputeerde inhoudt. 

Gedeputeerde Bliek antwoordt dat dit betreft het project More for Energy, waarin de provincie Flevoland 

lead partner is. De gedeputeerde is voorzitter van dit gremium. In het najaar zal men wederom 

bijeenkomen. 

 

8. Door fracties ingebrachte onderwerpen 

Er zijn geen onderwerpen aangedragen. 

 

9. Portefeuillehouder A.L. Greiner 

a. Mededelingen 

Geen. 

 

b. Bespreekstuk(ken) 

1. Voorbereiding Stuurgroep TMIJ 1 juli 

Eerste termijn. 

 

Gedeputeerde Greiner wijst op de inmiddels bekende, unaniem aangenomen motie van de Staten van de 

provincie Noord-Holland. Hij geeft aan dat dit niet gaat over TMIJ. College en Staten van Noord-Holland 

zijn ervan overtuigd dat er een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) moet komen. Waar men voor 

staat is een uitspraak van het kabinet en die uitspraak moet integraal zijn en moet erover gaan dat het 

kabinet het TBES tot stand laat komen. Het is de stuurgroep namelijk gelukt om een welwillende brief van 

Brussel te krijgen, waarin onder meer wordt aangegeven dat het proces gefaseerd mag maar niet qua 

besluitvorming. De gedeputeerde heeft vorige week een overleg gehad met de ministers Cramer en 

Eurlings en zij hebben aangegeven zich te kunnen vinden in deze redeneertrant. Het kabinetsbesluit 

daaromtrent komt in de RAAM-brief. 

 

VVD vindt een belangrijk punt in de nota dat het waterpeil in de Markermeer is losgekoppeld van het 

IJsselmeer. Draagvlak bij de betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties is er wat betreft TBES 

en de mogelijkheden voor uitbreiding toerisme en recreatie en dat is wel belangrijk voor de RAAM-brief. 

Duidelijk is dat de aanpak van Markermeer/IJmeer urgent is, maar een goede infrastructuur en de 

verbinding naar Schiphol en de mogelijkheid de schaalsprong Almere uit te voeren is de voorwaarde om het 

TBES op zo’n hoog niveau in te zetten. Het toekomstbeeld voldoet daaraan. De fractie geeft het college de 

complimenten voor de uitgebreide en heldere notitie. Tot slot de vraag hoe hij de notitie moet lezen op 

het punt van de fasering. 

GroenLinks kan zich erg goed vinden in de motie van Noord-Holland als het gaat over buitendijks bouwen 

en de tunnel. De fractie heeft de brief uit Brussel zo gelezen, dat de Europese Commissie zich kan vinden 

in het plan, maar dat er nog wel degelijk een passende beoordeling dient te worden gemaakt over het 

buitendijks bouwen en de brug of tunnel. De commissie wordt gevraagd een advies mee te geven. Het 

advies van GroenLinks: omarm het voorstel van RWS zoals dat is gepresenteerd in het Nieuw Land 

Erfgoedcentrum; blijf binnendijks. De fractie kan verder instemmen met de heldere notitie. 

PvdA meent dat als een ongetwijfeld goed bedoelend PS van Noord-Holland, zonder zich te verdiepen in de 

vraag wat het betekent voor Almere en voor de ontwikkeling van de eigen groene gebieden, dit soort 

besluiten neemt, men het totale dossier niet aan de eindstreep zal krijgen. Hier worden een aantal heel 

belangrijke dossiers aan elkaar geknoopt die je alleen maar in samenhang naar de eindstreep kunt krijgen 

door de juiste besluiten te nemen. Dat heeft alles te maken met de groei en de ontwikkeling van de 

Noordvleugel en in die zin wil de fractie dit toekomstbeeld blijven bekijken.  

SGP meent bij interruptie als TMIJ niet gaat over buitendijks bouwen en het geen invloed heeft, dat de 

eindstreep wordt gehaald. 

Volgens PvdA was het de SGP die aangaf dat er relaties zijn. De kracht van de benadering van 

gedeputeerde Greiner is dat je doorziet waar de verbanden liggen. Het gaat niet om de vraag of je 

buitendijks gaat bouwen, maar welke kwaliteit je meegeeft aan een stad in sociaal en economisch opzicht. 

Als je beseft dat het krachtenveld van de economische en sociale ontwikkeling van de Noordvleugel 

inwerkt op de ministeries van Financiën, van VROM maar ook alle andere ministeries in hun bereidheid om 
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geld te steken in dit water, dan besef je ook dat het dommigheid is om te denken dat je vanuit het oude 

land op deze manier tegen zo’n vraagstuk kunt aankijken. 

SGP wil bij interruptie genoemde kwalificaties niet aan de heren van Noord-Holland geven en wil ook 

bestrijden dat Almere geen volwaardige stad kan zijn zonder buitendijks bouwen. 

PvdA zegt dit gesprek verder te zullen voeren na de zomer. Misschien is dan dommigheid niet het juiste 

woord, maar het voelt op zijn minst als onfatsoenlijk. Waar hij zeer ongelukkig mee is, is het feit dat PvdA 

twee keer met de collega’s uit de Staten van Noord-Holland in gesprek is gegaan, om een gevoel te krijgen 

bij de belangen van een ander. Dan is een dergelijke motie, zo plotseling, niet de manier waarop je met 

elkaar omgaat. Het is hem niet helder hoe het college van GS van Noord-Holland hierin staat. Hij vraagt de 

gedeputeerde om een reactie. 

SGP las in het stuk het statement: TMIJ gaat niet over buitendijks bouwen, en dat wil hij zo houden. De 

fractie ziet het TBES als basis en vindt dat goed verwoord in de notitie. Hij vraag waaraan moet worden 

gedacht bij het mee fluctueren van het waterpeil en wanneer er duidelijkheid zal zijn over het juridische 

verhaal. 

CDA geeft aan dat hij in de voorliggende notitie net als bij het Koepeldocument, niet heeft kunnen 

ontdekken dat het ergens mee in strijd is. Zijn vraag is of de natuurontwikkeling ook vanuit de visie is dat 

het niet alleen een kwestie is van een mooie natuur op verre afstand in een open gebied, maar dat ook 

mensen van die natuur kunnen profiteren als het gaat om recreatie en om economie. In het stuk staat € 

500 mln. en dat het in feite meer is, omdat de netto contante waarde is berekend op € 850 mln. Hij vraagt 

of dat is omdat de 25 jaar wordt doorgerekend met de index. Verder wil hij aangeven dat het CDA de 

positie die Noord-Holland nu heeft ingenomen sterk betreurt. Hij zou willen vragen of op het niveau van GS 

in de periode tot het najaar, geprobeerd kan worden om in het standpunt van Noord-Holland beweging te 

krijgen. 

SP meent dat terecht in de notitie gemeld wordt dat buitendijks bouwen niet direct gekoppeld kan worden 

aan de standpuntbepaling toekomstbeeld. Hij kan zich vinden in de uitgangspunten. De fractie onderkent 

dat het een verbinding heeft met de RAAM-brief, wil anderen niet de maat nemen en ook niet vooruitlopen 

op de definitieve visie die door het college van Almere nog moet worden neergelegd. SP waardeert de 

heldere notitie en kan zich erachter scharen. 

ChristenUnie concludeert dat de in de notitie voorgestelde lijn past binnen de kaders die zijn gesteld in 

het Omgevingsplan. Het is een heldere notitie en de fractie kan zich vinden in de uitgezette lijnen. 

Interessant is de vraag hoe GS van Noord-Holland omgaat met de motie en met de partijen waarmee ze om 

tafel zitten en wat de uitwerking is van die motie. Naar zijn oordeel is er voor het dagelijks bestuur een rol 

weggelegd om te proberen het effect van die motie te kanaliseren, zodat wel de rijkstaak voortgang heeft. 

Men zal toch een nationaal probleem moeten oplossen. 

PvdD meent dat de ecologische verbeteringen die het project voorstelt nodig zijn, maar wil eerst zien of 

de plannen ook het beoogde effect hebben. Hij had uit het antwoord op zijn vragen de conclusie 

getrokken, dat de gedeputeerde min of meer op de lijn van PvdD zat en dat de ecologische ontwikkeling 

de voorrang moet hebben Nu lijkt het erop bij het toekomstbeeld dat het gaat om een ander project. Het 

kost niet meer € 500 mln. maar € 1263 mln. en dat is dan exclusief de inkomsten van het zand. Nu wordt 

direct na de luwtebevorderende maatregelen overgegaan tot het aanleggen van de eilanden omdat 

gedacht wordt dat meteen aan de doelstelling van Natura 2000 voldaan wordt. Dit is voor de fractie 

ongewenst, omdat het ecologisch herstel dan langer zal duren. Het lijkt ook riskant, want de Europese 

Commissie stelt dat als het in de algehele uitvoering niet gaat zoals voorzien, van het gehele plan ieder 

individueel onderdeel moet worden getoetst. Dat zou kunnen betekenen dat reeds aangevangen 

bouwwerkzaamheden stilgelegd moeten worden. Afgezien van de aansprakelijkheid zal dat grote 

maatschappelijke schade kunnen veroorzaken en dat lijkt de fractie ongewenst. 

 

Gedeputeerde Greiner dankt de commissie voor de waarderende woorden. Ingaand op de vragen over de 

ecologische ontwikkeling. Het is mogelijk om te faseren. Voorwaarde is dat er een integraal besluit komt. 

Daar hoort inderdaad een passende beoordeling bij en vergt een grondige monitoring. Het voorstel dat er 

nu ligt lijkt daaraan tegemoet te komen. De enige variabele is het tempo. Richting PvdD, er kan pas iets in 

het water gebeuren, als het ecologisch herstel zo ver gevorderd is, dat er vertrouwen kan zijn in de 

toekomstbestendigheid. Dan het standpunt van het college van GS van Noord-Holland inzake de motie. Het 

college moest een opinie vormen over de drie elementen van de RAAM-brief: TBES, de verbinding en de 

schaalsprong Almere. Het college heeft TBES uitdrukkelijk omarmd en van de andere twee onderwerpen 

kennisgenomen, want over die twee onderwerpen is dat college verdeeld. Hij heeft contact gelegd met het 

college van Noord-Holland en erop aangedrongen dat er zo snel mogelijk, als daar weer een missionair 

college zit, contact is tussen de beide colleges. Richting CDA. Een belangrijk criterium voor de 
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natuurontwikkeling is beleefbare natuur. De financiering. Betaal je het nu in één keer dan is het € 500 

mln. Neem je echter de lange periode van 25, wellicht 30 jaar, dan loopt dat op tot € 850 mln. Het is 

inderdaad veel geld, maar het betreft een heel lange periode. Gedacht in faseringen zullen de eerste 10 

jaar ongeveer € 100 mln. vergen. Daarvan heeft men reeds € 40 mln. Het college wil zoveel mogelijk 

spreiden in de tijd en combineren. Richting SGP, de peilfluctuaties. Het voorstel is de huidige fluctuaties 

van het peil natuurlijker te maken, dat wil zeggen voorjaar hoog, uitzakken in de zomer en het najaar 

laag. Het gaat hierbij om fluctuaties binnen een marge van 35 cm. Er is een juridisch stappenplan 

opgesteld, dat ondersteunt de aanpak van TMIJ en de brief van de Europese Commissie. Dat stappenplan 

ligt nu voor in Brussel. Wanneer er een go komt, kan het college niet voorspellen. 

 

Tweede termijn. 

 

PvdA vraagt de commissie wat men doet in de relatie met de collega’s in de Staten van Noord-Holland. Het 

debat wordt hier gevoerd en men is het met roerend elkaar eens. Ook de Staten van Noord-Holland voeren 

dat debat en zijn het ook roerend met elkaar eens. Nodig is het debat tussen beide om in staat te zijn naar 

elkaar toe te groeien. Besloten is om geen gemeenschappelijke commissie te vormen, dus geen 

gemeenschappelijke voorbereiding van besluitvorming. Hij wil hierover naar de toekomst toe met elkaar 

nadenken wat wijsheid is. Hoe kan de mogelijkheid geschapen worden dat men in ieder geval met elkaar 

het gesprek goed gevoerd heeft? 

De voorzitter kan zich voorstellen dat men in deze fase met elkaar in staat moet zijn om een aantal 

inhoudelijke geschilpunten te benoemen en te beargumenteren. Langs die lijn zou een poging kunnen 

worden gedaan om met de collega’s van Noord-Holland in gesprek te raken. 

VVD gaat erin mee om de verschillen met elkaar te proeven en daarover te spreken. 

ChristenUnie wil de lijn die de voorzitter ziet van harte steunen. 

CDA meent dat de achtergrond waarom de motie is ingediend wel bekend is. Het gaat echter volgens het 

CDA om veel meer belangen dan alleen de ontwikkelingen rondom het IJmeer en Markermeer. Almere 

wordt heel groot ontwikkeld en daar heeft de hele Randstad baat bij. Hij stelt voor om op dat niveau daar 

te gaan praten. 

GroenLinks brengt naar voren dat Grontmij een programma heeft ontwikkeld om partijen in een geval als 

het voorliggende tot elkaar te brengen. Hij zegt toe dit model aan de griffie te doen toekomen. 

SGP meent dat met deze actie de stuurgroep niet voor de voeten moet worden gelopen. 

  

Gedeputeerde Greiner merkt op dat het zeer gewenst is dat er ook op partijgenootschappelijk niveau 

contact is. Wat hem opvalt is dat aan Noord-Hollandse zijde erg gewerkt wordt met beelden. Men 

veronderstelt bijvoorbeeld dat aan de kant van Almere enorme torenflats het uitzicht gaan bederven. Die 

discussie wordt wat makkelijker als er meer feitelijke beelden beschikbaar zijn. Het college heeft voor het 

project een zogenaamde elektronische kijkdoos gemaakt. Dat is een instrument dat het college graag ook 

eens in Noord-Holland wil laten zien, want daar zijn echt verkeerde beelden. Daarnaast moet men de 

belangen van Noord-Holland niet onderschatten. Maar de Staten van Noord-Holland maken een bijzondere 

tijd door. Die fase eindigt ook weer en dat is het moment waarop men als fracties zijn 

partijgenootschappelijk contact moet leggen. 

 

De voorzitter stelt voor dat in samenspraak met de griffie en de projectorganisatie wordt gekeken naar een 

werkvorm. 

PvdA denkt dat inderdaad de combinatie presidium, griffie en projectorganisatie zou moeten kunnen 

leiden tot een aanpak, als een vervolg op de dialoog die al heeft plaatsgevonden. Het is nuttig om een 

goede beeldvorming te krijgen. Als daarbij de inbreng van Almere in de zin van de verdiepingsslagen die zij 

hebben gedaan, bijdrage kan zijn aan het debat met de Staten van Noord-Holland, dan zou hem dat een 

lief ding waard zijn. 

De voorzitter zegt dat morgen de Structuurvisie wordt gepresenteerd. Daarmee is ook duidelijk welke 

onderbouwing daarbij zit en dat kan behulpzaam zijn bij dit soort gesprekken. Hij stelt vast dat het 

onderwerp voldoende is besproken. 

 

c. Vragenronde 

Geen. 

 

Gedeputeerde Greiner verlaat de vergadering. 
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10. Portefeuillehouder A.E. Bliek-de Jong 

a. Mededelingen 

Gedeputeerde Bliek heeft drie mededelingen. Er heeft vandaag een bijeenkomst van de stuurgroep 

Windkoepel plaatsgevonden. De commissie is via memo reeds geïnformeerd over de stand van zaken. 

Hierin staat echter nog niet dat er een kort filmpje is gemaakt, als onderbouwing van de doelstelling van 

het realiseren van dat windpark. Dit filmpje gaat mee in de zogenaamde carrousel, waarmee men allerlei 

belanghebbenden en belangstellenden van de juiste informatie voorziet over het project. Gezien de 

huidige agenda is het voornemen dit filmpje te presenteren aan de commissie in september. 

Het tweede onderwerp betreft Geopolis. Flevoland is samen met een andere organisatie genomineerd voor 

een mooie prijs, de Geo Innovation Award. Tot 30 juni kunnen de Statenleden hun stem uitbrengen. De 

oproep aan de leden is om iedereen erop attent te maken dat Flevoland is genomineerd. Dan krijg je veel 

meer stemmen, want om de hoofdprijs te krijgen moet dit gebied er zelf voor zorgen dat dit project 

zoveel bekendheid heeft dat de ander wordt verslagen. 

Het derde punt. Vanavond krijgt de commissie de primeur van de film over het OostvaardersWold, de 

Verbeelding. De film wordt nu vertoond en vanaf morgen is hij te bekijken via de website van Flevoland. 

 

b. Statenvoorstel(len) 

1. Concept-eindversie Structuurvisie OostvaardersWold 

De heer Geeling spreekt in namens LTO Noord. 

 

Om te beginnen stelt de heer Geeling vast dat in een jaar in de relatie tussen LTO Noord en de provincie 

Flevoland een aanmerkelijke verbetering heeft plaatsgevonden. Dat laat onverlet dat er verschillen van 

mening blijven bestaan en daar wil men elkaar de ruimte voor blijven geven. Hij wil nogmaals 

benadrukken dat LTO Noord voor alle leden de belangenbehartiger is en blijft dan ook van mening dat de 

aanleg van OostvaardersWold geen nadelig effect mag hebben in welke zin dan ook voor de agrariërs die 

zullen blijven boeren in het gebied. Er zijn drie speerpunten. Allereerst de waterhuishouding. De 

waterhuishouding in de zone moet zodanig worden ingericht, dat er zowel kwalitatief als kwantitatief geen 

nadelige gevolgen zullen zijn voor de landbouwkundige kwaliteiten van het water in het agrarische gebied. 

LTO Noord is blij met de toezegging dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om een peilbuis te laten 

plaatsen. Het tweede punt is onkruidoverlast en dierziektes. Agrariërs zijn bevreesd voor overwaaiend 

onkruidzaad door  slecht beheer van het toekomstig OostvaardersWold. LTO Noord pleit in dat kader voor 

een regeling voor Flevoland om overlast te melden en af te handelen. Omliggende melkveehouderijen 

vrezen de grote grazers vanwege de voorkomende ziekten en mogelijke uitbraak. LTO blijft voorstander 

van agrarisch beheer in het OostvaardersWold. Het derde punt, infrastructuur. Door de aanleg van de zone 

zullen wegen worden afgesloten of omgeleid. Dit betekent dat agrariërs meer zullen moeten omrijden in 

de toekomst. Daarbij zijn er vier punten. Afsluiting Flediteweg; dit punt lijkt inmiddels van tafel, er ligt 

een mooi viaduct over de Nijkerkerweg en dat wil LTO graag zo houden. Oversteek met de Gooiseweg; 

door het verleggen van de oversteek naar de oostelijke kant zal het knelpunt een minder groot obstakel 

worden voor overstekend landbouwverkeer. Het verbreden c.q. verdubbelen van de Bosruiterweg; LTO 

gaat voor een verdubbeling en vindt het tevens van belang dat het middengebied wordt verbonden met de 

Zuidlob; LTO pleit voor een rechte verbinding vanaf de Bosruiterweg naar de Schollevaarweg en de 

Bloesemlaan. Verder wil hij aandacht vragen voor de te verplaatsen bedrijven in verband met de 

gewijzigde pachtwet en de daarin opgenomen 65-jarige leeftijd, waardoor niet zo veel bedrijven meer 

zullen vrijkomen. Het is bovendien de vraag hoe voor de heel grote bedrijven een nieuwe plek kan worden 

gevonden. Samenwerking is vereist en alle partijen zullen moeten worden betrokken om de voortgang te 

blijven boeken die men graag wil. 

 

De commissieleden stellen enige verhelderende vragen, waarna de voorzitter de heer Geeling dankt voor 

zijn inbreng. Hij geeft het stuk in bespreking. 

 

VVD spreekt zijn waardering uit voor de stukken en de antwoordnota. Zijn vraag. Zijn er met betrekking 

tot de wateropgave nog mogelijkheden voor Zuiderzeeland in het aanleggen van natuurvriendelijke oevers? 

Het is prettig om te constateren dat de diverse partijen met betrekking tot de SOK instemmen met de 

voorgestelde bijdrage. Er moet nog het nodige onderhandeld worden, maar de fractie heeft het volste 

vertrouwen dat men ervoor gaat. Dit is de eerste robuuste ecologische zone in Nederland. Flevoland loopt 

daarin voorop en heeft daarmee heel veel bereikt bij het ministerie. De VVD vindt dit heel belangrijk, 

want men wil toch dat dit allemaal doorgaat. In de houding naar de boeren toe in de onderhandelingen is 

duidelijk een verbetering gekomen. Hij heeft het volste vertrouwen dat dat ook in de organisatie bereikt 



 

 

V
E

R
S
L
A

G
 

wordt. Beslispunt 4. Wat hem zorgen baart is dat in de plaatselijke pers mededelingen gedaan zijn over 

een versmalling van de Flediteweg. Bij deze optie staat de VVD niet direct te juichen. Hij kan zich 

voorstellen dat het als verbinding in de groenblauw zone een functie heeft voor amfibieën en dergelijke, 

maar het is op dit moment een mooie weg. Als hij voor autoverkeer alleen wordt bestemd voor 

bestemmingsverkeer, dan wordt het een autoluwe weg. In die zin kan hij een goede verbinding vormen van 

het OostvaardersWold naar het Horsterwold. Bovendien heeft deze weg een functie als opvang bij een 

mogelijke wegomleiding en vindt ook bosonderhoud via deze weg plaats. Daarom stelt de fractie voor deze 

goede weg niet te versmallen. Hij hoort graag de mening van het college hierover. Dan de 

keuzemogelijkheid Bosruiterweg verbreden of een brug over de Hoge Vaart. Er wordt van de Staten een 

keuze gevraagd en die moet je ergens op baseren. Hij heeft begrepen dat een bijeenkomst met bewoners 

van het gebied slechts door 8 boeren is bezocht. Dit is een heel smalle basis om een besluit op te nemen, 

gezien het feit dat er ruim 60 ondernemers in het gebied wonen en werken. Het voorstel van de VVD zou 

zijn om alsnog de bewoners/belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om hun keuze goed kenbaar te 

maken. Hij wil dan ook bepleiten om een enquête onder de bewoners te houden, die vergezeld gaat van 

een goede detailkaart. Hij begrijpt de wens van LTO Noord voor beide opties, maar daaraan hangt naar 

zijn oordeel een behoorlijk prijskaartje. Mocht de keuze uitvallen voor een brug over de Hoge Vaart dan 

komt men voor een volgende keuze te staan: hoe ga je verder het gebied in. Bij rechtdoor moet er nog 

weer een landbouwbedrijf doorsneden worden. Een andere optie zou zijn om een stukje parallel aan de 

Hoge Vaart te gaan. Als dit mogelijk is, verdient deze optie de voorkeur. Als duidelijk is wat de wensen van 

de bewoners zijn, dan kan dat in september worden meegenomen bij de besluitvorming. 

CDA heeft vernomen dat in droge periodes in de Hoge Vaart niet onbeperkt water is om in te laten in 

OostvaardersWold; ook agrariërs in die omgeving wensen op dat moment water uit de Hoge Vaart te 

betrekken. Is er in die situatie dan wel voldoende water voor OostvaardersWold ter  beschikking uit de 

Hoge Vaart? Het watersysteem wordt behoorlijk gewijzigd. Is er nu niet veel meer kans op stilstaand water 

met alle gevolgen van dien? Mocht het waterschap over 20 tot 30 jaar bedenken dat het handig is om extra 

berging te hebben, is het systeem dan alsnog om te bouwen? In het oude plan zouden de strengen 2 m diep 

worden, nu wordt gesproken over 1 m diep. Is dat genoeg om de heckrunderen en konikspaarden te 

scheiden van het gebied voor edelherten? Bij de MER-commissie komt hij het vraagstuk tegen over het 

effect van de mest van de grote grazers, waarbij ook te denken is aan de lozing op de Lage Vaart. Hij 

vraagt zich af of dit onderzoek alsnog gepleegd wordt. Kwelwater. Het is een goede zaak dat dit jaar al 

begonnen wordt met een nulmeting door peilbuizen te plaatsen. Op de bijeenkomsten hebben de 

omwonenden gevraagd bij wie aangeklopt kan worden als het onverhoopt misgaat. Het lijkt hem van 

belang dat die duidelijkheid gegeven wordt aan de betrokkenen. Recreatie. CDA vindt dat 

OostvaardersWold beslist voor een groot gedeelte toegankelijk moet zijn. 70% is kennelijk het hoogst 

haalbaar. Het moet beslist niet minder worden, meer mag wel. De hoeveelheid doenatuur die nu op de 

kaart is ingekleurd, is gelukkig meer dan het aanvankelijk leek. Daarvoor zijn waardering. Of het ook de 

geplande 700 ha is die genoemd wordt als behoefte, kan hij niet peilen. Het overgrote deel van de 

bezoekers zal bestaan uit recreanten, voornamelijk uit Almere, die een dagje willen wandelen of fietsen 

en daaraan zal de nodige aandacht besteed moeten worden. Infrastructuur. Hij stelt voor heel serieus te 

kijken of de wens van LTO realiseerbaar is, omdat het toch gaat om de zeer belangrijke bereikbaarheid 

van het gebied. Op zich steunt hij de VVD, de behoeftepeiling is wat mager geweest, dus een aanvullende 

enquête is een prima zaak. Maar als beide kan, heel graag. Voor de Flediteweg ziet de fractie toch graag 

dat er een definitieve vaststelling van de oplossing is voor 3 september. Om nu al te besluiten dat de 

Flediteweg alleen nog een fietspad wordt, zover is het CDA niet. De maatregelen die genomen worden bij 

de inrichting van de randzone om verspreiding van onkruiden te minimaliseren, zien er op zich goed uit. Of 

40 m inzaaien met klaver en daarna de distels pleksgewijs bestrijden de beste oplossing is, vraagt hij zich 

af. Veel zal afhangen van het beheer. Het aanbod van de belendende agrariërs om het beheer op zich te 

nemen, moet dan ook met beide handen worden aangegrepen. De kans op overlast is daarmee naar zijn 

oordeel veel kleiner dan wanneer het beheer aan Staatsbosbeheer wordt overgelaten. Als de provincie er 

overigens van overtuigd is dat er geen sprake zal zijn van verspreiding van ongewenste zaden en verhalen 

van schade derhalve niet aan de orde is, kan en moet de provincie ook garant staan dat als er onverhoopt 

wel schade is, zij de schade op zich neemt. Natuur. Zoals bekend, is het CDA niet erg gelukkig met de 

grote grazers. Hij ziet in de nota dat er bij de inwonersparticipatie veel aandacht gevraagd is en suggesties 

zijn gedaan om mensen en dieren van elkaar te scheiden. In het Alterra-rapport staat dat het 

onverantwoord is om tussen de wilde hoefdieren te wandelen en te fietsen. Vanmiddag is hierop enige 

nuancering gekomen, maar gebleven is dat serieus moet worden gekeken hoe een en ander wordt ingepast. 

Het risico op uitwisseling van veeziektes lijkt beperkt, maar toch houdt hij ook hier een ongemakkelijk 

gevoel over. Een goed compartimenteringsplan en handelingsprotocol, welke binnenkort worden 
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vastgesteld, lijkt de fractie inderdaad zeer belangrijk omdat daarmee in het gebied waarschijnlijk de 

nodige rust kan worden gecreëerd. De Oostvaarderplassen zijn door de introductie van de grote grazers 

gemuteerd van een aantrekkelijk gebied naar een voor hem zeer onaantrekkelijk gebied. Het is erg kaal 

geworden. Het is ook niet het landschap dat wordt beoogd met OostvaardersWold. Ook daarover heeft hij 

hedenmiddag zeer interessante zaken gehoord en daar gaat hij zich op bezinnen. Vreemd blijft de fractie 

het vinden dat de grote grazers nog steeds als uitgangspunt genomen wordt, terwijl het normaal is in het 

natuurbeleid dat biodiversiteit een van de hoofddoelstellingen is en grazers en grote grazers een middel 

zijn en geen uitgangspunt. De kiekendieven. Hij ziet op het kaartje dat niet de 170 ha helemaal ingevuld 

wordt als kiekendievenland. Het CDA denkt dat het kiekendievenland nog geoptimaliseerd kan worden door 

in het aanlandingsgebied aan de noordoostkant het toegankelijk gebied voor de grote grazers wat kleiner 

te maken. De grondmarkt. Het antwoord in de antwoordnota is voor het CDA volstrekt niet overtuigend. De 

realisatie. In de januariversie van de Structuurvisie wordt gesteld dat het FlevoLandschap eigenaar wordt 

en Staatsbosbeheer de beheerder. In de aprilversie is dit geschrapt. Wie wordt er nu eigenlijk eigenaar? 

Ten aanzien van het beheer wordt gesteld dat de natuurdoelen zoals vastgelegd in de Structuurvisie voor 

Staatbosbeheer richtinggevend zijn. Dit is voor het CDA onvoldoende. De fractie wil grip houden op de 

ontwikkelingen en op het beheer van OostvaardersWold en meent dat moet worden gezocht naar een 

goede vorm om als provinciale politiek daarop enige invloed te houden. Particulier natuurbeheer is een 

rijksambitie. Hij vindt dat waar er kansen zijn in het OostvaardersWold die kansen dan ook moeten worden 

benut. Verder is de fractie van mening dat het OostvaardersWold niet in delen gerealiseerd mag en kan 

worden. De financiering moet dan ook rond zijn voordat met de realisatie een aanvang wordt genomen. In 

de januariversie van de wijzigingsvoorstellen van het Omgevingsplan staat dat er een Masterplan Landbouw 

OostvaardersWold zal worden opgesteld. In de aprilversie van de structuurvisie is deze zinsnede 

verdwenen. Waarom? Ook staat in de januariversie, dat de besluitvorming over de definitieve uitwerking 

en de inrichting van het OostvaardersWold wordt voorgelegd aan PS. Eveneens verdwenen in de aprilversie. 

Hij stelt voor dat dit laatste wordt teruggezet. Desgevraagd door de voorzitter laat hij weten dat over de 

SOK en de financiële consequenties in augustus in de fractie wordt gepraat. In september laat hij de 

uitkomst weten. 

SP wil vooraf aangeven zeer onder de indruk te zijn van de inbreng van het CDA. De fractie heeft 

waardering voor het proces tot op heden. Hij gaat ervan uit dat de communicatie met de agrariërs zelf 

naar tevredenheid verloopt. Verder is hij blij dat de drie inspraakreacties alsnog boven water zijn gekomen 

en dat daaraan op een goede wijze invulling is gegeven. Met de beslispunten 1, 2, 3 en 5 kan de SP 

meegaan, voor wat betreft beslispunt 4 sluit hij aan bij hetgeen de VVD naar voren heeft gebracht. 

SGP was eveneens erg sceptisch over grote grazers, maar door de bijeenkomst van vanmiddag gaat hij 

daarover ook nadenken. De fractie is blij dat het contact met LTO goed loopt. Het voorstel van het CDA om 

de ingang voor de grote grazers wat te versmallen, zou misschien de oplossing zijn. Daarnaast wil hij het 

voorstel van de VVD van harte steunen. De vraag over de toekomst. De SGP heeft wel de behoefte om de 

komende tijd regelmatig geïnformeerd te worden over het aantal hectares en ook het financiële plaatje. 

Bij de SOK maakt hij een voorbehoud ten aanzien van de bijdrage die de provincie moet doen in de 

voorfinanciering. Hierover wil men in de fractie nog overleggen. 

PvdA complimenteert het college met de kwaliteit van de stukken, met name de antwoordnota. De fractie 

beseft dat er een groot aantal belangen moet worden geïntegreerd. PvdA was eveneens sceptisch over de 

grote grazers en na vanmiddag in voldoende mate overtuigd. Wel met de kanttekening dat de fractie hecht 

aan het parkachtig landschap. Minder gelukkig is hij met de omvang van het rustgebied; het is een groot 

stuk. Hij vraagt zich af of er wel zo veel rustgebied nodig is en of er uiteindelijk niet meer 

toegankelijkheid te realiseren is. Dit zou een ambitie kunnen zijn in de verdere planuitwerking, om te 

kijken of dat meer kan zijn. Het kiekendiefland is wel erg los komen te staan in de opvatting van de PvdA 

en dat is jammer. Liever had de fractie gezien dat een poging werd gedaan om het wat meer te integreren 

in de totale inrichting. Ook dat is een punt naar de uitwerking toe om te kijken of het niet aantrekkelijker 

kan. De verbindingen. Met betrekking tot de Flediteweg zou zijn voorstel zijn om eens in andere provincies 

te kijken hoe met een stukje omrijden wordt omgegaan. Kies voor kwaliteit. Als het antwoord is dat het 

nog steeds kan met kwaliteit, dan mag het met elk pasjessysteem worden ingericht, maar doe geen 

concessies aan autoluw maken van dit soort majeure projecten. Als het gaat over de verbinding met de 

Zuidlob dan werken beide opties voor de PvdA uitstekend, maar overdreven is het om beide opties te 

realiseren. Kies voor degene die qua financiën het beste uitkomt. De VVD wil de mensen raadplegen. Dat is 

altijd goed. Het is wel van belang wat je doet met de resultaten. Vraag aan de VVD: hoe moet hij de 

uitkomst van een enquête zien in relatie tot het gewicht dat het krijgt bij de besluitvorming? 

VVD antwoordt dat als er voldoende respons is en een meerderheid is voor een van de twee opties, het die 

optie wordt. 
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Volgens PvdA zou dan het enige criterium zijn het belang voor deze bewoners, terwijl er veel meer 

consequenties aan vastzitten. Hij is groot voorstander van het inwinnen van informatie over hoe mensen er 

tegenaan kijken, maar is beslist tegen het idee dat je op zo’n manier besluitvorming pleegt. 

VVD ziet geen verschil met de vraagstelling die nu voorligt. De keuzemogelijkheid blijft nog steeds open, 

want de besluitvorming vindt pas plaats in september en dan kan in alle openheid het debat gevoerd 

worden op basis van de uitkomsten van de enquête. 

PvdA hoort nu dat VVD het gebruikt als informatie in het debat in september. Dan moet het 

verwachtingspatroon helder zijn, het is aanvullende informatie. Het kan zijn als de meerderheid voor A 

kiest, dat men met elkaar toch voor B gaat. 

VVD geeft aan dat de uitkomst voor hem leidend is. Als PvdA in september nog behoefte heeft aan een 

debat, dan gaat hij dat graag aan. 

De voorzitter stelt voor dat de partijen in tweede termijn aangeven hoe zij wensen om te gaan met de 

uitkomsten van zo’n enquête. 

PvdA vervolgt met aan te geven dat de fractie instemt met de antwoordnota, de structuurvisie en de SOK. 

ChristenUnie zegt dat er uit de bijeenkomst van hedenmiddag enige aspecten liggen die nog wat nadere 

studie en overleg binnen de fractie vragen. Dus op alle punten instemming is wat de ChristenUnie-fractie 

betreft nog niet aan de orde. In grote lijnen waardering voor alles wat geproduceerd is en aan informatie 

is verstrekt. De infrastructuur. De fractie gaat mee met het voorstel van de VVD. Hij wil benadrukken dat 

er een goede oplossing moet komen voor de ontsluiting van dat gebied, met name voor de mensen en 

bedrijven die daar blijven. Met betrekking tot de inrichting en het beheer vraagt de fractie aandacht voor 

het systeem van inscharen en beweiden met robuust landbouwvee. De financiering. Er moet heel wat geld 

op tafel komen en nog heel wat inspanningen verricht worden. De vraag die vanavond bij hem opkwam: als 

er een gat valt in de financiën, wordt dan het plan bijgesteld of hangt men er als provincie aan? 

Voor GroenLinks was met name de toelichting een heel heldere zaak, waarvoor dank. Enkele vragen. Een 

regenwatergestuurd systeem zal moeten voldoen in zowel natte als droge perioden. Is erover nagedacht als 

dat door de regenval, te veel/te weinig, wordt verstoord en zijn daar noodoplossingen voor? De 

financiering. Hij kan zich voorstellen dat de commissie voortdurend blijft gemonitord over de financiële 

situatie. Er was vanmiddag een verhaal over zones in verband met veterinaire aangelegenheden. Hij heeft 

altijd begrepen dat als ergens een dierziekte uitbreekt, dat ook door de lucht verplaatst wordt. Als dat zo 

is, dan vraagt hij zich af waarom een dergelijke zone moet worden ingesteld. Dan de Flediteweg. Hij gaat 

mee met het voorstel van de VVD, waarbij hij het op prijs zou stellen als een verkeersdeskundige zou 

bekijken of datgene wat in het plan staat wel kan. Hij wil daaraan een aspect van RO koppelen, want 

OostvaardersWold is een voorbeeld van hoe je ruimtelijk de zaak ordent. In het licht van de problemen 

met de Flediteweg, de verbindingen en al de vrachtwagens op de Gooiseweg zou zijn voorstel zijn om in 

deze commissie eens een discussie te voeren over het verplaatsen van de transportbedrijven bij Zeewolde 

naar het grote bedrijventerrein A6/A27. Daarmee ontstaat er ruimte in Zeewolde, komt de noodzaak om 

de Gooiseweg te verdubbelen misschien in een ander licht te staan en dit in combinatie met de andere 

zaken die daaromheen spelen. Hij is van plan om met een aantal collega’s te gaan nadenken om daarover 

een discussie te voeren. GroenLinks kan instemmen met alle beslispunten. 

PvdD kan volledig instemmen met de voorliggende structuurvisie en de antwoordnota. Belangrijk punt van 

zorg is het vinden van geschikte vervangende bedrijfsruimte en de functie van Domeinen daarin. Misschien 

moet op wat langere termijn gekeken worden naar andere manieren dan Domeinen. Het voorstel van de 

VVD lijkt zinvol, maar misschien is het goed om de vragen te specificeren. Het voorstel van GroenLinks 

over het verplaatsen van logistieke bedrijven juicht de fractie uiteraard toe; de logistieke bedrijven daar is 

een planologische blunder. De fractie kan met de SOK ook instemmen. 

 

Gedeputeerde Bliek dankt de commissie voor de complimenten. De suggestie van de VVD voor een enquête 

kan naar haar mening goed. Van belang is de wijze waarop de vragen worden gesteld en ook dat er een 

toelichting wordt meegezonden. Iedereen was destijds uitgenodigd. De reden waarom er slechts 8 

personen belangstelling hadden, is niet bekend. Het is heel aimabel om te zeggen: voer allebei de opties 

maar uit, maar dat kost € 3 tot € 4 mln. extra. Het is het een of het ander. Bij de keuze voor de brug over 

de Hoge Vaart zijn er vervolgens twee keuzes: dwars door twee bedrijven heen of een stukje omrijden. 

Daar is naar gekeken. Als je dwars door de bedrijven gaat, wat niet gewenst is, dan kost dat aanzienlijk 

meer. Kies je voor de brug over de Hoge Vaart met daarbij iets omrijden, waarbij je de huidige 

infrastructuur gebruikt, dan is de vraag of dat niet voldoende zou zijn. Dit is wel de voorkeur van het 

college. Als de commissie dit precies wil weten, dan zijn de cijfers voorhanden. Als niet wordt gekozen 

voor de Hoge Vaart, maar voor de verbreding van de Bosruiterweg dan kom je iets goedkoper uit. Zij vindt 

niet dat hier financiële argumenten leidend moeten zijn. Het verschil is ongeveer € 1 mln. en dan kun je 
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best de twee zaken gelijk wegen. Als dan het draagvlak in het gebied goed wordt gepeild, dan is dat 

prima. De wateropgave. Zij heeft niet gelezen in de structuurvisie dat de strengen maar 1 m diep worden. 

De strengen worden afdoende diep en breed, zodat de heckrunderen en konikspaarden daar niet doorheen 

gaan. Het waterschap heeft in december de keuze gemaakt voor de hydrologische isolatie. Zij heeft de 

dijkgraaf gevraagd of het waterschap nog een taak ziet binnen het natuurgebied ten aanzien van de 

waterkwaliteit. Het standpunt van de dijkgraaf en heemraden is dat zij gaan voor alleen de hydrologische 

isolatie. Omdat de externe wateropgave niet meer in het gebied neerslaat, zullen de tochten en de 

strengen veel minder diep zijn en adequaat ingericht op een regengestuurd systeem. Zij zegt toe dat de 

vraag over het inlaten van een hoeveelheid water uit de Hoge Vaart schriftelijk zal worden afgedaan. 

Gevraagd is of het systeem in de toekomst kan worden omgebouwd. Dat zou in principe kunnen, maar het 

heeft een prijskaartje omdat dat behoorlijke ingrepen vergt. Er zouden nu no regretmaatregelen genomen 

kunnen worden. Dan komt echter de vraag op wie die maatregelen betaalt, of je die maatregelen op 

voorhand moet nemen en of het goed is voor het evenwicht in het ecologisch systeem op dit moment. Dan 

de vraag over onkruidverwaaiing en het beheer door belendende agrariërs. Samen met Staatsbosbeheer en 

LTO maar ook de ondernemers die daar belangstelling voor hebben, gaat de provincie in een volgende fase 

overleggen hoe dat beheer gestalte kan krijgen. Dan de infrastructuur. Over de Flediteweg heeft het 

college nauw overleg gevoerd met de wethouder van Zeewolde. Het standpunt is dat de Flediteweg niet 

echt nodig is voor de verbinding, maar aangegeven is door de direct omwonenden dat een aantal die weg 

gebruiken. Alles afwegende en overigens met instemming van de gemeenteraad en het college van 

Zeewolde is het voorstel in de structuurvisie tot stand gekomen. Het voorstel van GroenLinks over de 

verplaatsing van bedrijven wil zij verwijzen naar de commissie Werk. Over de dierziekten is met LTO 

afgesproken om een informatiebijeenkomst te organiseren. Er wordt nog gekeken of daar behoefte aan is. 

Overigens heeft zij van de bijeenkomst deze middag begrepen, dat de verwachting is dat veel meer vanuit 

het gehouden vee de ziekten zullen komen in het gebied dan andersom. Compartimentering hoort een plek 

in het beheerplan te krijgen; hoe ga je om met calamiteiten. Er is een wijziging in de kiekendiefaantallen, 

maar ook een wijziging van de totale omvang. In het ontwerp is zo efficiënt mogelijk met de hectares 

omgegaan. Dat leidt ertoe dat soms heel exclusief een stukje moet worden bestemd als kiekendief 

foerageergebied. CDA noemde dat er in een versie verschillende zaken zijn weggevallen. Volgens de 

gedeputeerde is compleet uitgevoerd wat is afgesproken en zijn de Staten aan zet om besluitvorming te 

doen. Het eigenaarschap is niet veranderd. Overeengekomen is dat Flevolandschap eigenaar is van het 

middengebied en dat Staatsbosbeheer de beheerder is. Het monitoren zal worden verwerkt in het 

beheerplan. De financiën. De fasering zal worden afgestemd op de financiële polsstok op dat moment. Het 

college heeft er voldoende vertrouwen in dat de komende tijd veel meer zicht komt op wat precies de 

financiële reikwijdte zal zijn. Voor nu wordt de vraag gesteld of de Staten voor de volgende fase 

voldoende zicht erop hebben dat de financiën die er zijn genoeg zijn voor de aankoop van de bedrijven en 

verdergaan met de projectorganisatie. Afgesproken is dat er een Masterplan Landbouw OostvaardersWold 

wordt gemaakt. In augustus wordt hij in het bestuurlijk overleg besproken. Een paar keer is vandaag de 

term parkachtig landschap genoemd. Voor een deel zal dat er komen, want er zit een stuk boscompensatie 

in het plan. 

 

CDA constateert dat het college goed beantwoord heeft, maar angstvallig vermijdt waar men bij eventuele 

onkruid- of kwelwaterschade terecht kan. 

VVD heeft een werkbezoek bijgewoond, waarbij een doorkijkje gegeven werd hoe OostvaardersWold er uit 

gaat zien; bij het uitzichtpunt bij de stille kern. Daar kun je komen via de Flediteweg, daar parkeer je. Hij 

moet helaas constateren dat dat straks niet meer kan. 

ChristenUnie had gevraagd of als er financiële gaten vallen, het mogelijk is het plan bij te stellen. Zo niet, 

wie blijft dan met het saldo zitten? 

Gedeputeerde Bliek antwoordt dat uitgebreid is uitgezocht hoe wordt omgegaan met kwel als er een 

regenwatergestuurd systeem is. Dat is een technisch verhaal en zij adviseert het CDA om daarover 

informatie in te winnen bij de projectorganisatie. Als het waterschap zich verantwoordelijk voelt voor de 

hydrologische isolatie en haar deskundigheid hierbij heeft ingebracht, dan gaat het college ervan uit dat er 

geen kwelschade is. Mocht dat toch het geval zijn, dan is het waterschap daarvoor zeer verantwoordelijk. 

Met degenen die er belang bij hebben dat onkruidverspreiding zo min mogelijk geschiedt, wordt uiteraard 

gesproken of zij dat willen beheren. Een distelverordening is er nog niet in Flevoland. Mocht het CDA dat 

ooit willen dan merkt men dat wel, maar het college denkt in ieder geval niet aan een dergelijke 

verordening of een schaderegeling. Dan de financiën. Mocht blijken de komende periode dat er heel grote 

gaten vallen, dan betekent dat natuurlijk iets voor de ambitie van het plan en voor de uitvoeringsstrategie. 

Als zij de houding van LNV nu beluistert, dan is de vraag óf het er komt niet aan de orde, maar hoe. 
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De voorzitter stelt vast dat een groot aantal partijen met alle beslispunten kunnen instemmen, met 

uitzondering van de fracties van ChristenUnie en CDA, die nog nader fractieberaad nodig hebben. Het 

voorstel zal een bespreekstuk zijn op 3 september a.s. 

 

c. Vragenronde 

SP heeft een vraag over de verwijzing door de gedeputeerde naar de commissie Werk van het voorstel van 

GroenLinks. Biedt de conceptontwerp-Amvb Ruimte 1e tranche straks niet de mogelijkheid daar waar twee 

verordeningen gemaakt moeten worden voor de bebouwde en niet-bebouwde ruimte, om hierop terug te 

komen? Dan ligt het in de rede dat in deze commissie daarover nagedacht wordt. 

De voorzitter meent dat dit een onderwerp is voor het punt: Door fracties ingebrachte onderwerpen. 

Gedeputeerde Bliek antwoordt dat de opvatting van het Rijk nog door de Tweede Kamer moet worden 

geaccordeerd, daarna door de Eerste Kamer als het gaat om de vaststelling van de Amvb. Vanzelfsprekend 

komt het in deze commissie op het moment dat er de verplichting is van een verordening. Als het gaat om 

verplaatsing, dan is dat voor het college een onbegaanbare weg. Op het moment dat je bedrijventerreinen 

gaat weghalen die net zijn aangelegd, krijg je een enorme schadevergoeding te betalen. Bovendien heeft 

men als provincie ingestemd met die bestemmingsplannen. 

 

11. Portefeuillehouder J.M. Bos 

a. Mededelingen 

Geen. 

 

b. Statenvoorstel(len) 

1. Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland en wijziging Reglement voor 

Waterschap Zuiderzeeland 

CDA is het college erkentelijk dat inhoud wordt gegeven aan datgene wat gevraagd is. De fractie stelt het 

wel op prijs als die zaken die bij GS liggen ter besluitvorming, ter kennisname worden gebracht van de 

commissie. Toen de fractie het destijds aan de orde bracht, dacht hij ook aan bergingsgebieden. Duidelijk 

moet zijn dat wanneer er sprake is van een groot bergingsgebied, dit in PS geagendeerd en geaccordeerd 

wordt. 

SGP merkt op dat onder overgangsrecht onttrekkingen bij het veranderde eigendom wordt gesproken over 

2025. Het lijkt de fractie niet reëel om daaraan het jaartal 2025 op te hangen, want die systemen gaan 

veel langer mee. 

Gedeputeerde Bliek antwoordt als het onderdeel is van grote projecten van gebiedsontwikkeling, dat het 

altijd in PS komt, want dan is dat via een wijziging van het Omgevingsplan. Er is echter één zaak vermeld 

in de wet en dat is als het spoedeisend is en je snel moet handelen bij calamiteiten. Dan is het bij 

verordening aan GS en GS legt achteraf verantwoording af. Richting SGP antwoordt zij dat dit uitvoerig is 

besproken met het waterschap. Het waterschap neemt deze taken over en stemt in met het jaartal 2025. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp een hamerstuk kan zijn voor de vergadering van 3 september 

a.s. 

 

c. Vragenronde 

Geen. 

 

12. Rondvraag 

Geen 

 

13. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van  17 september 2009, 

de commissiegriffier,              de voorzitter, 

 

 


