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Zeewolde 

Geachte Statenleden, 

Graag willen wij van de geboden gelegenheid gebruik maken om als 
gemeenteraad aan uw staten advies uit te brengen over de structuurvisie 
OostvaardersWold. 

Allereerst constateren wij dat in de structuurvisie op heldere en duidelijke 
wijze de toekomstige inrichting beschreven is met de daaraan ten grondslag 
liggende keuzes. Positiefis dat: 

• u inmiddels de status van het zoekgebied heeft opgeheven en, 
overeenkomstig uw eerdere besluitvorming, het uitgangspunt van 
vrijwillige verkoop overeind heeft gehouden; 

• in de structuurvisie verder wordt gekeken dan alleen het plangebied 
van de verbindingszone en 

• bij het ontwerp rekening is gehouden met de aangrenzende 
agrarische functie en het inperken van de overlast voor de 
bedrijfsvoering hiervan. 

Terecht staat in de samenvatting van de structuurvisie vermeld dat het 
OostvaardersWold door de omvangrijke functieverandering van het 
grondgebruik, maatschappelijk een grote impact heeft. Deze impact laat zich 
het meest voelen in onze gemeente, bij onze inwoners en onze ondernemers. 
Het gaat hierbij niet alleen om degenen die moeten plaatsmaken voor 
OostvaardersWold maar ook om direct aanwonenden en anderen die direct 
of indirect een effect ondervinden van de zone. 
Wij beseffen - en hopen dat ook u hier oog voor heeft - dat door de impact 
van OostvaardersWold het draagvlak voor deze ontwikkeling bij een groot 
deel van onze inwoners ontbreekt. 

mailto:info@zeewolde.nl
http://www.zeewolde.nl


Als gemeenteraad erkennen wij echter de nationale opgave voor realisatie 
van de ecologische hoofdstructuur en onderkennen wij de noodzaak om een 
ecologische zone ook zodanig robuust uit te voeren dat deze ook daad
werkelijk kan functioneren. Daarnaast maken wij onderdeel uit van een 
omgeving en als wij voor gemeenten in deze omgeving een oplossing kunnen 
bieden voor een ruimtelijk probleem, dan gaan wij onze 
verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

Dit laat echter onverlet onze taak en verantwoordelijkheid om ook bij een 
ontwikkeling die door ons wordt gesteund zoveel mogelijk de negatieve 
gevolgen daarvan voor (groepen) inwoners van onze gemeente te beperken of 
daarvoor te pleiten. 

Zoals hiervoor al is gezegd wordt in de structuurvisie en het ontwerp van 
OostvaardersWold rekening gehouden met de aangrenzende agrarische 
functie en het inperken van de overlast op de agrarische bedrijfsvoering. Het 
is ons echter ook duidelijk dat de ondernemers naast OostvaardersWold 
onvoldoende overtuigd zijn van het effect van de maatregelen. Wij adviseren 
uw staten dan ook om in het vervolgtraject deze ondernemers mee te nemen 
in de verdere uitwerking en ook na realisatie in samenspraak met deze 
ondernemers de effecten te blijven monitoren. 

Verder adviseren wij u dringend bij de vaststelling van de structuurvisie 
expliciet rekening te houden met de ontsluiting van het omliggende 
landbouwgebied en het draagvlak onder bewoners en bedrijven. Specifiek 
doelen wij hierbij op de functieverandering van de Flediteweg en de 
consequenties van de knip in de Schollevaarweg. Ter toelichting hierop het 
volgende. 
Wij zijn als gemeente uiteindelijk verantwoordelijk voor deze wegen en de 
daarvoor vereiste besluitvorming op grond van de Wegenwet en Wegen
verkeerswet 1994. In deze besluitvorming zullen wij gemotiveerd en met een 
goede belangenafweging moeten onderbouwen. 
Knip Sdiollevaarweg 

Alternatieven om de consequenties van de knip van de Schollevaarweg te 
ondervangen zijn onderzocht en een globaal beeld van de consequenties is 
bekend. Deze informatie was aanvankelijk voldoende om geen aanvullende 
(extra) kostbare infrastructurele maatregelen op te nemen, maar te mager 
voor een goede belangenafweging en juridisch houdbare besluitvorming. 
Inmiddels heeft er naar aanleiding van ingediende zienswijzen en vragen een 
bijeenkomst plaatsgevonden met bewoners en bedrijven uit de Zuidlob en 
LTO-Noord, die geleid heeft tot meer informatie. Kortheidshalve verwijzen 
wij u naar de betreffende notitie van de Landbouwadviseurs 
OostvaardersWold. Gezien deze notitie is het belang van een directe 
verbinding tussen de Bosruiterweg en de Duikerweg groter dan voorheen 
werd aangenomen. Een besluit op basis van de Wegenwet voor de knip van 
de Schollevaarweg zonder deze directe verbinding is dan ook voor ons niet 
vanzelfsprekend. 
Flediteweg 

De Flediteweg is, hoewel op zich niet meer dan een landelijk weggetje met 
een beperkte hoeveelheid verkeer, een belangrijke verbinding voor de 
inwoners uit de Zuidlob naar de kern Zeewolde. 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze weg niet kan blijven zoals deze nu is op 
het moment dat zich in dat gebied heckrunderen en konikpaarden bevinden. 

Zeewolde 



Van onze zijde is meermalen aangegeven dat bij ons dan ook de bereidheid 
bestaat om op termijn in goed overleg verkeersbeperkende maatregelen te 
treffen. Hierbij is uitdrukkelijk gesproken over behoud van deze weg voor de 
bewoners van de Zuidlob als autoverbinding naar de kem. Zoals ook uit de 
hiervoor al aangehaalde notitie van de landbouwadviseurs blijkt is deze 
verbinding voor de bewoners van de Zuidlob belangrijk. 
In de bestuurlijke contacten hierover is ons aanbod om maatregelen te 
treffen positief ontvangen en als uitgangspunt overgenomen. Dit is op 12 
meijl. in een telefonisch gesprek tussen onze wethouder en uw 
gedeputeerde nogmaals bevestigd. Desondanks wordt zowel in de 
structuurvisie als de antwoordnota consequent gesproken over het 
afwaarderen van deze weg tot fietspad. Wij adviseren u de tekst van de 
structuurvisie op dit punt aan te passen. Door ons zal bij de verdere 
uitwerking voor wat betreft de Flediteweg uitgegaan worden van het 
openhouden van deze weg voor de bewoners van de Zuidlob. 
Tijdens de bespreking van de structuurvisie Oostvaarderswold heeft onze 
raad bij motie unaniem uitgesproken dat al het mogelijke zou moeten 
worden ondernomen om problemen met betrekking tot de bereikbaarheid te 
voorkomen en ook in de toekomst bestemmingsverkeer door het natuur
gebied mogelijk te houden. 

Tot slot nog het volgende. De structuurvisie gaat uit van behoud van de 
gebiedsontsluitende werking van de Vogelweg met dien verstande dat de 
maximum snelheid ter hoogte van OostvaardersWold wordt verlaagd, 
ondermeer om het sluipverkeer terug te dringen. Op zich, met het oog op de 
natuurfunctie van OostvaardersWold, een voorstelbare maatregel. Naast 
sluipverkeer wordt de Vogelweg echter ook gebruikt door "gewoon" verkeer 
omdat het nu eenmaal de kortste, snelste en meest logische route is tussen 
Zeewolde en de A6. De alternatieve route voor dit verkeer loopt via de 
Gooiseweg naar de A27. Deze route is, zoals u bekend, op dit moment al 
problematisch wat doorstroming betreft. Gevolg hiervan is dat er een catch-
22-situatie ontstaat als het gaat om de effectiviteit van de maatregelen op de 
Vogelweg. Zowel met het oog op het functioneren van OostvaardersWold als 
een goede ontsluiting van Zuidelijk Flevoland adviseren wij u dringend om 
voorafgaande aan de realisatie van OostvaardersWold en de maatregelen op 
de Vogelweg de problematiek van de Gooiseweg daadwerkelijk op te lossen. 
Idealiter betekent dit in onze optiek een eind 2011 gerealiseerde 
verdubbeling van de Gooiseweg. 

Met vriendelijke groet, 
de raad van de gemeente Zeewol 

de griffier, \ dpA'oorzitter 

Zeewolde 

B.J. Schouten 
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