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

Onderwerp 

Oosterwold, betrokkenheid provincie bij initiatieven in het gebied. 

Doel van deze mededeling: 

Uw Staten te informeren over de brief die mede naar aanleiding van uw besluit 
op 27 november 2013 aan de gemeenten Almere en Zeewolde is gezonden over 
de betrokkenheid van de provincie bij initiatieven in het gebied Oosterwold. 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing. 

Inleiding: 

Uw Staten hebben 27 november 2013 besloten dat u op voorhand instemt met het 
afwijken van een vijftal provinciale belangen. 1 

/^^ededeling: 

Wij hebben de gemeenten Almere en Zeewolde geïnformeerd over uw besluit van 
27 november 2013 en wat het uw besluit betekent voor de betrokkenheid van de 
provincie bij initiatieven in het Oosterwold. 
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Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Het vervolg 

Ons college geeft bij de beoordeling van de initiatieven in het gebied invulling 
aan het provinciale beleid en uw besluit van 27 november 2013. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Brief aan de gemeente Almere (HB 1557690) 
Brief aan de gemeente Zeewolde (HB 1565125) 
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van de gemeenten Almere 
Postbus 200 
13Q0AE ALMERE 

Bijlagen 
div. 

Uw kenmerk Verzenddatum 

I 8 DEC. 2013 
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Vastgestelde Intergemeentelijke Structuun/isie Oosterwold, 
betrokkenheid provincie bij initiatieven in het gebied. 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 
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(0320)-265265 
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(0320)-265260 

E-moiV 
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www.flevoland.nl 

Ons kenmerk 
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Geachte college. 

De raden van uw gemeenten Almere en Zeewolde hebben de intergemeentelijke structuun/isie 
Oosterwold vastgesteld op 4 juli 2013, respectievelijk 27 juni 2013. 
Zoals aangegeven in onze zienswijze op het ontwerp van de intergemeentelijke structuurvisie staat 
de voorgestane ontwikkeling op gespannen voet met een aantal provinciale belangen. Om 
initiatieven doorgang te laten vinden is afwijking van de desbetreffende provinciale 
beleidsonderdelen nodig. Wij hebben bezien hoe met de provinciale belangen kan worden omgegaan 
waarbij de initiatiefnemer zo snel mogelijk helderheid heeft over het provinciale beleid waaraan 
vastgehouden wordt en de benodigde procedures kort gehouden worden. Daaruit is naar voren 
gekomen dat de provincie betrokkenheid houdt bij Initiatieven in het Oosterwold. 

In dat kader gaan wij hierna in op: 
Afwijken van provinciaal beleid 
Verkenningen in provinciaal beleid 
Uitvoeringsorganisatie 

Afwijken van provinciaal beleid 
Op 27 november 2013 hebben Provinciale Staten aangegeven dat zij voor het mogelijk maken van de 
ontwikkeling Oosterwold op voorhand bereid zijn om zonodig voor vijf provinciale belangen af te 
wijken van het geldende provinciale beleid. Deze bereidheid bestaat vooralsnog alleen voor de 
eerste fase van het Oosterwold, het gebied ten westen van de A27. Na 3 jaar vindt hiervan een 
evaluatie plaats, gelijktijdig met de evaluatie die uw gemeenten hebben voorzien. Het besluit van 
Provinciale Staten (PS-besluit) Is bijgevoegd. Als bijlage bij dit PS-besluit is een tabel gevoegd 
waarin is aangegeven hoe het Oosterwold zich verhoudt met de verschillende provinciale belangen. 

Het PS-besluit geeft ons college de mogelijkheid om zonodig voor concrete initiatieven 
daadwerkelijk af te wijken van de voornoemde vijf onderdelen van het provinciale beleid, zonder 
dat deze Initiatieven eerst aan Provinciale Staten voorgelegd hoeven te worden. 
Ons college moet nog steeds de initiatieven toetsen aan alle provinciale belangen. Het is de 
verwachting dat ons college met het PS-besluit de ruimte heeft gekregen om aan veel initiatieven 
medewerking te verlenen. Echter, 1n het gebied spelen meer provinciale belangen dan d1e vijf 
provinciale belangen die in het PS-besluit worden genoemd. Als die 'andere' provinciale belangen in 
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de knel komen, kunnen wij vanwege die provinciale belangen verlangen dat het initiatief wordt 
aangepast. Als ons college afwijking van die 'andere' provinciale belangen overweegt, moet dat 
Initiatief eerst aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 

Verkenningen in provinciaal beleid 
In onze zienswijze hebben we aangegeven dat voor een aantal onderwerpen een nadere verkenning 
gewenst is. 
Voor archeologie wordt Inmiddels gezamenlijk bezien hoe de onderzoeken voor een mogelijke 
aanwijzing van een Provinciaal Archeologisch en Aardkundig Kerngebied (PArK) in het voormalige 
Eemstroomgebied en de onderzoeken voor de gemeentelijke erfgoedverordeningen op elkaar 
kunnen worden afgestemd. 
Daarnaast is vanuit de provincie een verkenning gaande naar mogelijkheden om meer maatwerk te 
kunnen overen op het terrein van wateroverlastnormen en de provinciale ontheffing van de 
gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater. 

Uitvoeringsorganisatie 
Veel wordt aan initiatiefnemers gelaten. Voor die initiatiefnemers is van belang dat zij in een 
vroegtijdig stadium weten waar ze aan toe zijn en welke stappen en onderzoeken vereist zijn. 
In dat kader hebben wij in onze zienswijze aangeboden te bezien hoe initiatiefnemers tijdens de 
gehele ontwikkelperiode van Oosterwold een actueel overzicht kan worden geboden van de 
gemeentelijke en provinciale beleidskaders en de beschikbare kennis die gebruikt kan worden voor 
het invullen van de onderzoeksverplichtingen. De provinciale Informatie hierover Is voor handen in 
de vorm van een overzicht van de provinciale belangen In het gebied en een overzicht van de soort 
informatie die bij de provincie beschikbaar is. Deze zijn bijgevoegd. 

Gelet op het afwijken van provinciaal beleid en vanwege het feit dat de provincie bevoegd gezag is 
voor bepaalde vergunningen en ontheffingen is het van belang dat de provincie wordt betrokken bij 
beoordeling van de initiatieven. Hier is inmiddels invulling aan gegeven door deelname van de 
provincie aan de Ingestelde initiatiefgroep die als frontoffice de initiatieven bekijkt. 

Wij vertrouwen erop dat wij op deze manier mede Invulling kunnen geven aan de organische 
ontwikkeling van het gebied. 

De gemeente Zeewolde hebben wij eenzelfde brief gezonden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

drs T. van der Wal 

Bijlagen: 
• PS-besluit van 27 november 2013 (HB 1514500) 
• Tabel Provinciale belangen in Oosterwold (HB 1510855) 
• Provinciaal kader inclusief afwijken conform PS-besluit van 27 november 2013 (HB 1520370) 
• Overzicht bij de provincie beschikbare informatie (HB 1520623) 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zeewolde 
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betrokkenheid provincie bij initiatieven in het gebied. 
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Geacht college, 

De raden van uw gemeenten Almere en Zeewolde hebben de intergemeentelijke structuurvisie 
Oosterwold vastgesteld op 4 juli 2013, respectievelijk 27 juni 2013. 
Zoals aangegeven in onze zienswijze op het ontwerp van de intergemeentelijke structuurvisie staat 
de voorgestane ontwikkeling op gespannen voet met een aantal provinciale belangen. Om 
initiatieven doorgang te laten vinden is afwijking van de desbetreffende provinciale 
beleidsonderdelen nodig. Wij hebben bezien hoe met de provinciale belangen kan worden omgegaan 
waarbij de initiatiefnemer zo snel mogelijk helderheid heeft over het provinciale beleid waaraan 
vastgehouden wordt en de benodigde procedures kort gehouden worden. Daaruit is naar voren 
gekomen dat de provincie betrokkenheid houdt bij initiatieven in het Oosterwold. 

In dat kader gaan wij hierna in op: 
Afwijken van provinciaal beleid 
Verkenningen in provinciaal beleid 
Uitvoeringsorganisatie 

Afwijken van provinciaal beleid 
Op 27 november 2013 hebben Provinciale Staten aangegeven dat zij voor het mogelijk maken van de 
ontwikkeling Oosterwold op voorhand bereid zijn om zonodig voor vijf provinciale belangen af te 
wijken van het geldende provinciale beleid. Deze bereidheid bestaat vooralsnog alleen voor de 
eerste fase van het Oosterwold, het gebied ten westen van de A27. Na 3 jaar vindt hiervan een 
evaluatie plaats, gelijktijdig met de evaluatie die uw gemeenten hebben voorzien. Het besluit van 
Provinciale Staten (PS-besluit) is bijgevoegd. Als bijlage bij dit PS-besluit is een tabel gevoegd 
waarin is aangegeven hoe het Oosterwold zich verhoudt met de verschillende provinciale belangen. 

Het PS-besluit geeft ons college de mogelijkheid om zonodig voor concrete initiatieven 
daadwerkelijk af te wijken van de voornoemde vijf onderdelen van het provinciale beleid, zonder 
dat deze initiatieven eerst aan Provinciale Staten voorgelegd hoeven te worden. 
Ons college moet nog steeds de initiatieven toetsen aan alle provinciale belangen. Het is de 
verwachting dat ons college met het PS-besluit de ruimte heeft gekregen om aan veel Initiatieven 
medewerking te verlenen. Echter, in het gebied spelen meer provinciale belangen dan die vijf 
provinciale belangen die in het PS-besluit worden genoemd. Als die 'andere' provinciale belangen in 
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de knel komen, kunnen wij vanwege die provinciale belangen verlangen dat het initiatief wordt 
aangepast. Als ons college afwijking van die 'andere' provinciale belangen overweegt, moet dat 
initiatief eerst aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 

Verkenningen in provinciaal beleid 
ln onze zienswijze hebben we aangegeven dat voor een aantal onderwerpen een nadere verkenning 
gewenst is. 
Voor archeologie wordt inmiddels gezamenlijk bezien hoe de onderzoeken voor een mogelijke 
aanwijzing van een Provinciaal Archeologisch en Aardkundig Kerngebied (PArK) in het voormalige 
Eemstroomgebied en de onderzoeken voor de gemeentelijke erfgoedverordeningen op elkaar 
kunnen worden afgestemd. 
Daarnaast is vanuit de provincie een verkenning gaande naar mogelijkheden om meer maatwerk te 
kunnen overen op het terrein van wateroverlastnormen en de provinciale ontheffing van de 
gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater. 

Uitvoeringsorganisatie 
Veel wordt aan initiatiefnemers gelaten. Voor die initiatiefnemers is van belang dat zij In een 
vroegtijdig stadium weten waar ze aan toe zijn en welke stappen en onderzoeken vereist zijn. 
In dat kader hebben wij in onze zienswijze aangeboden te bezien hoe initiatiefnemers tijdens de 
gehele ontwikkelperiode van Oosterwold een actueel overzicht kan worden geboden van de 
gemeentelijke en provinciale beleidskaders en de beschikbare kennis die gebruikt kan worden voor 
het invullen van de onderzoeksverplichtingen. De provinciale informatie hierover is voor handen in 
de vorm van een overzicht van de provinciale belangen in het gebied en een overzicht van de soort 
informatie die bij de provincie beschikbaar is. Deze zijn bijgevoegd. 

Gelet op het afwijken van provinciaal beleid en vanwege het feit dat de provincie bevoegd gezag is 
voor bepaalde vergunningen en ontheffingen Is het van belang dat de provincie wordt betrokken bij 
beoordeling van de initiatieven. Hier is inmiddels invulling aan gegeven door deelname van de 
provincie aan de Ingestelde initiatiefgroep die als frontoffice de initiatieven bekijkt. 

Wij vertrouwen erop dat wij op deze manier mede invulling kunnen geven aan de organische 
ontwikkeling van het gebied. 

De gemeente Almere hebben wij eenzelfde brief gezonden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

r. drs T. van der Wal 

Bijlagen: 
• PS-besluit van 27 november 2013 (HB 1514500) 
• Tabel Provinciale belangen in Oosterwold (HB 1510855) 
• Provinciaal kader inclusief afwijken conform PS-besluit van 27 november 2013 (HB 1520370) 
• Overzicht bij de provincie beschikbare informatie (HB 1520623) 


