
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Zuiderzee op Zuid 

Kern mededeling: 

Provinciale Staten (PS) op de hoogte stellen van de brief die aan het College van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten Is gestuurd naar aanlei
ding van PS-vergadering van 26 november 2014 over de partiële herziening van 
het Omgevingsplan Provincie Flevoland 2006 ten behoeve van Zuiderzee op Zuid. 

Mededeling: 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten schrifte
Ujk meedelen dat PS niet heeft ingestemd met het voorstel tot partiële herzie
ning van het Omgevingsplan ten behoeve van Zuiderzee op Zuid en PS van deze 
brief door een mededeUng op de hoogte te stellen. 

In de brief aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten worden de argumenten, zoals deze in de vergadering van PS naar voren 
zijn gebracht en hebben geleid tot het uiteindehjke besluit, kort samengevat 
weergegeven. 
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Geacht college. 

Op 26 november 2014 hebben Provinciale Staten het voorstel tot partiële herziening van het 
Omgevingsplan provincie Flevoland 2006 ten behoeve van Zuiderzee op Zuid besproken. Provinciale 
Staten hebben besloten om niet In te stemmen met deze partiële herziening. Deze partiële 
herziening is nodig om af te kunnen wijken van het provinciaal beleid inzake permanente bewoning 
van recreatiewoningen van Zuiderzee op Zuid. 
Onderstaand treft u samengevat de argumenten aan die door Provinciale Staten naar voren zijn 
gebracht en uiteindeUjk er hebben toe geleld om eerdergenoemd besluit te nemen. 

Van deze ontwikkeling kan een precedentwerking uitgaan. 
Het toestaan van deze ontwikkeUng sluit precedentwerking niet uit. Niet valt In te zien dat op 
andere vergeUjkbare locaties dergeUjke verzoeken komen om daar permanente bewoning van 
recreatiewoningen ook toe te staan. 

De regionale behoefte staat niet onomstotelijk vast. 
De onderbouwing van de behoefte wordt onvoldoende geacht. Er wordt hiermee geconcludeerd dat 
niet voldaan wordt aan de Ladder voor duurzame VerstedeUjking. 

Deze ontwikkeling vereist voorzieningen die er nu niet zijn. 
Deze ontwikkeUng brengt met zich mee, dat allerlei maatschappeUjke voorzieningen nodig zijn, die 
nu niet aanwezig zijn. Op deze wijze worden woongemeenschappen gecreëerd 1n het landeUjk 
gebied die onwenseUjk worden geacht. 

Niet duideUjk is wat Zuiderzee op Zuid betekent voor de (lokale) markt. 
Uit het rapport van Companen, dat door u Is gevoegd bij het ontwerp-bestemmingsplan "Zuiderzee 
op Zuid", bUjkt onvoldoende wat de consequenties zijn voor de (lokale) markt en tevens wordt de 
ontwikkeUng op gespannen voet gezien met marktwerking. 

De overheid is er niet voor om een ondernemingsrisico af te dekken. 
De ontstane leegstand bij Zuiderzee op Zuid wordt gezien als een ondernemingsrisico. De 
onderhavige partiële herziening wordt gezien als het afdekken afdekken van het 
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ondernemingsrisico. Provinciale Staten zijn van mening dat de overheid zich hier niet voor moet 
lenen. 

Het bovenstaande betekent dat wij geen medewerking kunnen verlenen aan de planvorming 
omtrent Zuiderzee op Zuid. Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

/ /mr. drs T. van der Wal 


