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Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 27 augustus 2013, nummer 1514500, besluiten: 
1. De bereidheid uit te spreken om zonodig op een aantal onderdelen van het 

provinciale omgevingsbeleid af te wijken, zodat medewerking kan worden 
verleend aan initiatieven die passen binnen de gebiedsontwikkeling 
Oosterwold. Aan de volgende beleidsonderdelen worden initiatieven zonodig 
niet getoetst: 

a) Bij stedelijke uitbreiding moet worden aangesloten bij bestaande ruimtelijke 
structuren, zodat de vitaliteit van de kernen wordt ondersteund (paragraaf 
4.1 OPF). Vestiging in het landelijk gebied van activiteiten die bij uitstek 
thuishoren op een bedrijventerrein of in of aansluitend aan het bebouwde 
gebied wordt in principe niet toegestaan (paragraaf 5.1 OPF); 

b) Nieuwe (agrarische) bouwpercelen worden in principe niet toegestaan 
(paragraaf 5.1 OPF); 

c) Op vergroting van (voormalige) agrarische bouwpercelen is de beleidsregel 
kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied van toepassing. Aan 
uitbreiding zijn voorwaarden gekoppeld, zoals het optimaal benutten van 
bebouwingsmogelijkheden op het bestaande erf, noodzaak vanwege 
bedrijfsvoering, herstel erfsingel en veilige verkeersafwikkeling (paragraaf 5.2 
OPF); 

d) De ontwikkeling van de werklocatie A6/A27 is van (boven-)regionaal belang en 
maakt onderdeel uit van het speerpuntgebied Almere. Op het land ontstaat op 
langere termijn in Almere een weg-spoor overslagmogelijkheid op het 
bedrijventerrein A6/A27 (paragraaf 4.1.2 OPF) en 

e) Beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets (paragraaf 4.1.2 OPF). Bij vestiging in het landelijk gebied 
van activiteiten die bij uitstek thuishoren op een bedrijventerrein of in of 
aansluitend aan het bebouwde gebied, moeten verkeerskundig ongewenste 
effecten worden voorkomen voor zover dat de ov-ontsluiting betreft van het 
Oosterwold als zijnde een stadsuitbreiding (paragraaf 5.1 OPF). 
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Deze bereidheid bestaat vooralsnog alleen voor de eerste fase van het 
Oosterwold. Na 3 jaar vindt hiervan een evaluatie plaats, gelijktijdig met de 
evaluatie die de gemeenten hebben voorzien. 
Het college van Gedeputeerde Staten zal hier uitvoering aan geven. 

2.Kennis te nemen van de volgende onderzoeken: 
a) wateroverlast: meer flexibiliteit inzake de wateroverlastnormen en 
b) zorgplicht stedelijk afvalwater: meer flexibiliteit inzake de provinciale 

ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater. 
Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken worden voorstellen 
gedaan of en zo ja hoe er kan worden afgeweken van het provinciale 
omgevingsbeleid ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. 

Toezegging Geen. 
Rondeadvies Bespreekstuk. 

Vastgespeld in de vets, 
griffie!^ 

g van Provinciale Staten van 27 november 2013, 
voorzitter, 
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