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Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 14 juni 2006 
 
 
 

Aanwezig zijn: 

De heren C.J.M. Goossens (voorzitter) en R.A.P. Schouwaert (PvdA), de dames A.E. Bliek-de Jong (VVD) 

en M.L. Ebbens-Smit (VVD), de heren J.N.J. Appelman (CDA), A.A.J.M. de Schutter (CDA),  R.J. Siepel 

(ChristenUnie), C. Meijer (GroenLinks), H. Nijenhuis (D66) en  J.N. Simonse (SGP) en mevrouw A. 

Doesburg (griffier)  

 

Ook aanwezig is: 

Lid van Gedeputeerde Staten: de heer A.L. Greiner  

 

Afwezig zijn: 

Mevrouw L.B.M. Venselaar (PvvdA), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), P. Zijlstra (CDA), R.T. van der Avoort 

(VVD), P.H.  Walraven (SP) en J. Jongsma (ONS Flevoland) 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter voegt een memo toe dat de commissie via de mail is toegezonden, van de delegatie van 

het IPO rondom waterschapslasten, een initiatief van de GroenLinks-fractie uit Zeeland.  

De commissie stemt in met de gewijzigde agenda. 

 

3. Verslag van de vergadering: 

a. d.d. 19 april 2006 

b. d.d. 10 mei 2006 

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of 

aanmerkingen. De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

ChristenUnie vraagt wat de status is van het verslag van het besloten deel van de vergadering van de 

commissie Ruimte van 19 april jl. 

De voorzitter antwoordt dat het geen commissievergadering was, maar een bijeenkomst inzake 

informatieverstrekking door het college aan de commissieleden waarvan een verslag is gemaakt. 

 

c. Lijst van toezeggingen en moties 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen. 

Ten aanzien van punt 1, Waterbeheer, landelijke thema’s, merkt GroenLinks op dat de inbreng van de 

fractie destijds was dat niet de commissie maar de burgers zouden worden geïnformeerd.  

De voorzitter stelt voor om eerst de themabijeenkomst op 12 juli a.s. af te wachten. Naar aanleiding van 

die bijeenkomst kan worden bekeken of en zo ja, op welke manier daarmee naar buiten wordt gegaan. 

Punt 5, Uitvoering motie behoud en ontwikkeling Flevolandse landschapskenmerken, is inmiddels 

uitgevoerd. Kan worden afgevoerd. 

Punt 7, Notitie Actieve Wegmarkering. Kan worden afgevoerd. 

Punt 8, Omgevingsplan, is inmiddels uitgevoerd. Kan worden afgevoerd. 

VVD pleit ervoor dat het college wordt bevraagd over de onderwerpen waarbij als afdoening al langer 

dan twee maanden z.s.m. staat en dat daaraan een datum gegeven wordt.  
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De voorzitter zegt toe de griffier te vragen dit bij het college uit te zetten. 

De mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst zal conform worden aangepast. 

 

4. Mededelingen voorzitter/Presidium/Statengriffie 

 Bericht van verhindering is ontvangen van de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), P. Walraven (SP) en J. 

Jongsma (ONS Flevoland). 

 Memo d.d. 8 juni 2006 over Werkbezoek Veluws Hert 20 juni 2006.  

 Op woensdag 12 juli 2006 vindt de bijeenkomst over grootschalige waterstukken plaats van 13.30 tot 

17.30 uur. U bent hierover al geïnformeerd per memo d.d. 9 mei 2006. De commissie ontvangt nog 

een definitieve uitnodiging.  

 Op dinsdag 20 juni a.s. vindt het werkbezoek aan de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert 

plaats in de Meeuwenhoeve van 19.45 tot 22.00 uur. De uitnodiging ontvangt u een dezer dagen. 

 Voor u in de bakjes gelegd namens portefeuillehouder Bouwmeester: 

- Sheets van de presentatie Oostvaarderswold d.d. 19 april 2006; 

- Memo d.d. 8 juni 2006 over Mededeling aan de commissie Ruimte en Omgevingsplan (aanvulling 

SMB voor Oostvaarderswold). 

 Per mail aan u verzonden namens portefeuillehouder Bouwmeester: 

- Agenda en stukken van de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland d.d. 23 mei 

2006; 

- Agenda en stukken van de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland d.d. 13 juni 

2006. 

 Voor u in de bakjes gelegd namens portefeuillehouder De Raad:  

- Memo d.d. 17 mei 2006 over Uitvoering motie behoud en ontwikkeling Flevolandse 

landschapskenmerken. 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

a. Plan van aanpak Beleidseffectmeting commissie Ruimte  

De voorzitter vraagt de commissie zich uit te spreken of het niet verstandiger is om zich te concentreren 

op het thema natuur, omdat juist op dat thema waar de provincie heel erg veel positie heeft en waarin 

heel veel geld omgaat, het beleid aan het kantelen is en er totaal nieuwe verhoudingen tussen de 

overheden gaan ontstaan. Op natuur en natuurontwikkeling was beleid geformuleerd in het eerste 

Omgevingsplan. Zijn voorstel zou zijn om te focussen op wat er is gedaan en wat het beleid was, maar 

dan kijkend in de sfeer van verandering van bevoegdheden en regelgeving, wat daaruit aan nuttige 

informatie kan worden gehaald om voor de toekomst een goed beleid te formuleren. 

VVD wil weten als ze niet kiest voor landschap, wat ze dan laat liggen. 

Een ambtenaar antwoordt dat er op dit moment geen geld op de begroting voor landschap is en dat de 

provincie formeel weinig bevoegdheden heeft op het gebied van landschap. Voor natuur heeft de 

provincie veel formele taken in beleid, zoals ecologie, stedelijk groen in relatie tot provinciale EHS en 

ecologie, soortenbeleid, Vogel- en Habitatrichtlijn, de Flora en Faunawet. 

PvdA zou het jammer vinden als het wat beperkt zou worden, maar begrijpt goed dat het werkbaar moet 

blijven. Het argument van de veranderende rol van de provincie spreekt hem wel aan. De fractie zou 

zich kunnen vinden in beperking van het onderzoek tot het onderdeel natuur. Ook stemt hij in met de 

werkwijze die beschreven wordt, met dien verstande dat het wordt toegespitst op zowel de activiteiten 

als de resultaten. 

VVD noemt als argument om landschap erin te laten het Landschapsbeleidsplan. 

De voorzitter heeft begrepen dat de Landschapsverordening binnenkort wordt geëvalueerd. Anderzijds 

zou ten aanzien van het landschap in de samenvattende notitie van juli kort wat informatie kunnen 

worden gegeven. Dan kan de commissie beoordelen of het voldoende body heeft om het door te zetten. 

VVD vindt dit een goede suggestie. 

D66 is van mening dat in tegenstelling tot landschap, de effecten voor de natuur waarschijnlijk veel 

duidelijker voor het voetlicht te halen zijn. In die zin zou hij heel goed kunnen meegaan in een 

scheiding. 

CDA en GroenLinks kunnen zich geheel vinden in het procedurevoorstel van de voorzitter.  

SGP wil weten in hoeverre de griffie deze taak aan kan. 

De voorzitter antwoordt dat hiermee in de formatie van de griffie rekening is gehouden. Vervolgens 

concludeert hij dat de commissie kan instemmen met zijn voorstel om in eerste instantie een dossier 

aan te leveren met samenvattende informatie rondom zowel landschap als natuur, waarover in juli wordt 

beslist of het wel of niet doorgezet wordt. Daarnaast begrijpt hij dat de commissie kan instemmen met 

de procedure zoals deze is voorgelegd. 

 

b. Formuleren van meetbare doelstellingen en prestatie-indicatoren  

De voorzitter geeft aan dat de vraag aan elke commissie is om twee thema’s of onderwerpen te 

benoemen, waarover meetbare doelstellingen geformuleerd zouden moeten worden. 

VVD stelt voor het onderwerp water ter hand te nemen. 
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Volgens de voorzitter zou het moeten gaan om een onderwerp dat enige politieke relevantie heeft, 

waarover uitspraken zijn gedaan en waarover wellicht forse discussies zijn gevoerd in de Staten. Het 

onderwerp water is erg breed en hij stelt voor te kiezen voor bijvoorbeeld bescherming tegen overlast of 

grondwaterbeheer. Op dit niveau zou hij graag een uitspraak horen. 

PvdA wil in dat verband de suggestie grondwaterbeheer inbrengen; een maatschappelijk zeer relevant 

thema. 

GroenLinks noemt als onderwerp duurzame energie bij milieu. 

VVD brengt als hartenkreet naar voren dat de tijd te kort was om een gefundeerde keuze neer te 

leggen. CDA staat voor hetzelfde dilemma als de VVD. Voorzitter zegt dat de Staten hebben 

aangegeven dit in juni te zullen regelen. 

PvdA vindt de door GroenLinks voorgestelde duurzame ontwikkeling bij milieubeleid een thema dat 

eenieder na aan het hart ligt, maar moeilijk pakbaar te maken is. Het zou hem een lief ding waard zijn 

als deze exercitie leidt tot een aantal criteria waarmee men kan meten of de inspanningen ertoe doen. 

VVD brengt als onderwerp naar voren de ruimtelijke plannen van gemeenten. 

De voorzitter stelt voor de thema’s grondwaterbeheer en ruimtelijke plannen te nemen en dat een 

subopdracht richting organisatie wordt gegeven om ten aanzien van het milieu de indicatoren te 

verfijnen en te verbeteren. Aldus afgestemd. 

 

c. Verzoek IPO-delegatie inzake memo GroenLinks-fractie Zeeland rondom waterschapslasten 

VVD licht als delegatielid toe dat de statenfractie GroenLinks van Zeeland een aantal argumenten 

aandraagt die doen vermoeden dat waterschappen min of meer overbodig zouden zijn. Dit wordt 

besproken tijdens een algemene vergadering van het IPOen de IPO-delegatie wil een standpunt van de 

commissie vernemen over wat de houding is die de IPO-delegatie Flevoland moet innemen. 

Als VVD denkt zij daarover genuanceerd. Landelijk zijn er 34 waterschappen. Deze zouden 

gecomprimeerd kunnen worden, want bekend is dat er beter beleid gevoerd zou kunnen worden als er 

aan schaalvergroting wordt gedaan. Flevoland heeft een provinciaal waterschap en dat sluit erg mooi 

aan bij het stroomgebied Rijn-Midden. In die zin zit men in Flevoland al goed in de lijn van 

schaalvergroting. Daarnaast moet de schaal niet te hoog gelegd worden, omdat water een belangrijk 

onderwerp is dat erg dicht bij de mensen is en dat ook moet blijven. 

PvdA vraagt zich af wat straks de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het IPO hiermee 

moeten doen. Is het de bedoeling dat op basis van dit stuk standpunten worden ingenomen over de 

wenselijkheid van een waterschap in dit gebied en zo ja, op welke schaal? Het lijkt hem niet dat op 

basis van dit stuk nu zo’n type discussie moet worden gevoerd, dus hij kan er niet zoveel mee. 

CDA heeft op geen enkele wijze behoefte om de IPO-delegatie met een mandaat op basis van dit stuk 

op pad te sturen. Zeer onlangs is het gezamenlijk rapport van Unie van Waterschappen en VNG 

ontvangen, waarvan het standpunt grotendeels door het kabinet is overgenomen. Bovendien zal in de 

loop van 2009 de nieuwe Waterschapswet worden ingevoerd, waarin in feite alle elementen die in dit 

stuk verwoord worden van een antwoord zijn voorzien. In die zin vindt de fractie dit stuk niet relevant 

meer. 

ChristenUnie sluit zich aan bij de worden van de PvdA. De fractie zou deze discussie wel willen voeren, 

maar dan niet via de algemene ledenvergadering van het IPO. D66 sluit zich aan bij de woorden van de 

ChristenUnie. 

Wat GroenLinks betreft kan de IPO-delegatie voluit in discussie op basis van dit stuk. CDA vraagt bij 

interruptie waarom GroenLinks die discussie niet heeft aangezwengeld toen deze aan de orde was In 

IPO-verband tijdens de opstelling van het rapport over de taakafbakening van waterschappen. 

GroenLinks meent in deze commissie en in de Staten de wenselijkheid van het opheffen van het 

waterschap helder te hebben gemaakt. 

SGP vindt dat het waterschap terug moet naar zijn twee taken: waterkering en waterkwaliteit. De rest 

moet de provincie naar zich toe halen. 

 

De voorzitter concludeert dat hierover breed genuanceerd wordt gedacht, ook over de vraag of dit soort 

discussies op de algemene vergadering thuis horen. Hij denkt dat de IPO-delegatie voldoende 

informatie heeft om de nuance die hier wordt uitgesproken in de discussie daar te kunnen vertalen en 

wenst de IPO-delegatie daarbij succes. 

 

5. Door fracties ingebrachte onderwerpen 

Geen. 

 

6. Portefeuillehouder A.L. Greiner 

a. Mededelingen 

Voor u in uw bakje gelegd: 

- Memo d.d. 16 mei 2006 over Activiteitenoverzicht afdeling ROV t.b.v. commissie Ruimte 

- Memo d.d. 13 juni 2006 over Proces Vaarverbinding Kuinre 

- Memo d.d. 1 juni 2006 over Windmolens 
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b. Ter bespreking 

1.  Oprichting Natuurbelevingcentrum Oostvaardersplassen, Almere 

D66 zag in het stuk een paar incongruenties, zoals de zinsneden dat de locatie was aangewezen als 

ruimtereservering voor de toekomstige wegontsluiting richting het Markermeer en verderop, dat de 

provincie afbraak kan vorderen indien dit noodzakelijk is voor de ontsluiting van de Markerwaard. Dit 

zijn naar zijn mening twee verschillende zaken. Het is een stuk onduidelijkheid hierin. Graag ziet hij dat 

“indien dit noodzakelijk is voor de ontsluiting van de Markerwaard” wordt vervangen door: indien dit 

noodzakelijk is voor het aanleggen van een wegontsluiting richting het Markermeer. Daarnaast merkt hij 

op dat een opsomming wordt gegeven van wat er allemaal gaat gebeuren, waarna wordt gesteld dat het 

belang van de realisatie daarmee voldoende is aangetoond. Wat de fractie betreft is dit niet het geval, 

want er staat geen belang in. Het belang is uiteraard dat er in die hoek van Almere volstrekt niets is aan 

natuureducatie en dat daaraan grote behoefte is vanuit de achterliggende wijken. Dat belang had hij 

graag geformuleerd gezien in dit verhaal. In de criteria om te kunnen afwijken van het Omgevingsplan 

staat dat het belang moet worden aangetoond. Dat moet dan wel goed worden omschreven en dat is 

iets wat hij wil meegeven aan degene die het stuk opstelt. 

SGP vraagt zich af of je kunt anticiperen op een Omgevingsplan terwijl dat nog niet is vastgesteld, of de 

provincie de middelen heeft om de afbraak te vorderen en waarin de tijdelijkheid is gelegen, want er is 

toch behoefte aan een permanent gebouw. 

VVD en PvdA kunnen zich vinden in deze afwijkingsprocedure. 

CDA vraagt wat de druk is die erachter zit om met deze relatief zware procedure dit voorstel af te 

handelen, terwijl dit in de opmaat naar het nieuwe Omgevingsplan meegenomen had kunnen worden. 

Met de planvorming op zich kan de fractie instemmen. 

GroenLinks kan zich geheel vinden in het voorliggend stuk. 

 

Gedeputeerde Greiner antwoordt dat waar gesproken wordt over de Markerwaard, het een verwijzing 

betreft naar het bestaande Omgevingsplan, waarin dat begrip nog werd gehanteerd. Het moet dan op 

een of andere manier terugkeren als er een afwijkingsprocedure wordt ingezet ten aanzien van het 

huidige Omgevingsplan. Als wordt gezegd dat het feitelijke belang zit in de natuureducatieve hoek en 

de betekenis voor de directe omgeving dan heeft D66 een punt. Het is wel te vinden in de ruimtelijke 

onderbouwing; die zit hier niet bij, maar het is zeker opgemerkt. Anticiperen op een nog niet vastgesteld 

Omgevingsplan kan; daarvoor is deze procedure. En omdat ook de commissie daarover iets moet 

kunnen zeggen, komt het hier. Het vorderen van de afbraak is geregeld in een privaatrechtelijke 

overeenkomst. De tijdsdruk heeft te maken met de SGB-subsidie en met het broedseizoen. Vooral uit 

natuuroverwegingen wil het college de mogelijkheid behouden om het te verwijderen en elders neer te 

zetten. Het heeft ook te maken met of de plek zo interessant blijft als hij nu is. 

 

D66 geeft aan dat de fractie, gehoord de overwegingen, akkoord kan gaan. 

 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is behandeld en dat de commissie kan 

instemmen met de lijn die het college voorstelt. 

 

c. Vragenronde 

PvdA vraagt of de brief aan de staatssecretaris over de bevoegdheden inzake de luchthaven Lelystad 

inmiddels feitelijk is beantwoord. Overigens is de fractie ter ore gekomen dat de hele 

decentralisatieregeling op de helling zou zijn komen te staan. Graag hoort hij daarover wat meer. 

Gedeputeerde Greiner weet zo direct niet of de brief in formele zin is beantwoord, maar informeel kent 

men het standpunt van de staatssecretaris; zij wil graag decentraliseren. Het onderwerp is helemaal 

gekoppeld aan de staatssecretaris en zij gaat met zwangerschapsverlof. Binnen de Tweede 

Kamerfracties wordt opinievorming duidelijk, waarbij het ernaar uitziet dat CDA en PvdA het voorstel 

van de staatssecretaris niet gaan steunen. 

PvdA vraagt het college de commissie op de hoogte te houden wanneer zich relevante ontwikkelingen 

voordoen. 

 

7. Rondvraag 

GroenLinks heeft onlangs met een collega van het CDA een bezoek gebracht aan een bedrijf in 

Dronten waar covergisting plaatsvindt. Hij stelt de commissie voor een werkbezoek te brengen aan 

bijvoorbeeld dat bedrijf. Ook aardig is om een bezoek te brengen aan een bedrijf in Makkum, Friesland, 

waar drie agrariërs dit gezamenlijk doen. 

SGP vindt het een prima voorstel en zou ook de commissie Werk daarbij willen betrekken. 

ChristenUnie stemt hiermee in, evenals de overige fracties.  

De voorzitter concludeert dat het voorstel commissiebreed wordt gesteund. Gekeken zal worden of het 

nog voor de zomervakantie lukt, anders wordt het direct na de zomervakantie. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
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Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2006, 

de griffier,                                             de voorzitter, 

 


