
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 
Toepassing Spelregels EHS herbegrenzing Scoutinglandgoed 

Doel van deze mededeling: 

Uitvoering geven aan de toezegging om Provinciale Staten te informeren over 
toepassing van de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de vaststelling van de Spelregels EHS in 2010 hebben Provinciale Staten de 
bevoegdheid de regels toe te passen bij herbegrenzing om andere dan ecologi
sche redenen overgedragen aan het coltege van Gedeputeerde Staten. 

inleiding: 

Voor de realisatie van het Scoutinglandgoed in het Horsterwold heeft de gemeen
te Zeewolde een nieuw bestemmingsplan 'Scoutinglandgoed Zeewolde' opgesteld 
dat op 31 oktober 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit bestem
mingsplan zijn twee bouwkavels opgenomen van in totaal 1,18 ha die ats EHS 
verloren gaan. Conform de spelregels EHS zal worden gecompenseerd en wordt 
1,25 ha aan de EHS toegevoegd. Omdat compensatie in de directe omgeving van 
het Scouting-landgoed niet mogetijk bleek, is in nauw overteg tussen de gemeen
te Zeewolde, Scouting Nederland, Staatsbosbeheer, gemeente Lelystad en pro
vincie Flevoland overeengekomen om de benodigde 1,25 ha te compenseren in 
het Hollandse Hout in Lelystad. De gemeente Lelystad heeft bij brief van 1 
oktober 2013 ingestemd met de voorgestelde herbegrenzing op haar grondge
bied. 
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Met bovenstaande is aan de Spelregels EHS voldaan. 

Mededeling: 

Het college heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid die u haar in 2010 heeft 
verleende om de EHS te herbegrenzen om andere dan ecologische redenen. Het 
betreft het verwijderen van 1,18 ha van het Horsterwold uit de EHS. Er wordt 
een groter terrein van 1,25 ha met gelijkwaardige natuurwaarde aan de EHS 
toegevoegd in het Hollandse Hout in de gemeente Lelystad. Voor het totate 
plangebied van het Scoutinglandgoed Is een natuurinclusief ontwerp opgesteld 
zodat de natuurwaarden ter plaatse zullen worden vergroot. Aan de voorwaarden 
van de Spelregels EHS wordt door partijen voldaan. Het college heeft zodoende 
ingestemd met het verzoek om herbegrenzing. 

Het vervolg 

De gemeente Lelystad voert de herbegrenzing door In haar ruimtelijke plannen. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.V.t. 

Verdere informatie 

Verdere informatie kan worden geleverd door de afdeling R8:M. 


