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

Onderwerp 

Operationeel Centrum Midden-Nederland Stichtse Putten 

Doel van deze mededeling: 
Uw Staten nader informeren over de locatiekeuze inzake Stichtse Putten en 
betekenis voor standpunt inzake toepassing experimentenkader. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t 

Inleiding: 

In de opinieronde van 26 oktober 2011 is er door uw Staten ingegaan op de loca
tiekeuze in relatie tot de toepassing van het experimentenkader op grond van 
het Omgevingsplan. In verband hiermee is de burgemeester van Zeewolde als 
portefeuillehouder van de Veiligheidsregio verzocht om informatie over de loca
tiekeuze. De gevraagde informatie, die de motivatie en de afwegingen van de 
locatiekeuze nader in beeld brengt, is van de Veiligheidsregio ontvangen. Deze 
informatie treft u bijgevoegd aan. 
Daarnaast maken Gedeputeerde Staten van de gelegenheid gebruik op een rij te 
zetten hoe Stichtse Putten zich verhoudt tot de criteria voor toepassing van het 
experimentenkader die staan vermeld in het Omgevingsplan. 
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Mededeling: 
1. De Wet ruimtelijke ordening brengt met zich mee dat Gedeputeerde Sta

ten slechts uit mogen gaan van het bestemmingsplan dat ter beoordeling 
aan haar wordt voorgelegd. De locatiekeuze is dan ook primair aan de 
gemeente. 

2. Er lijkt, zo blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan en het Omgevings
plan, voldaan te worden aan de criteria van het experimentenkader uit 
het Omgevingsplan. 

Hieronder zetten Gedeputeerde Staten uiteen hoe het plan zich verhoudt tot de 
in het Omgevingsplan benoemde punten waar een 'experiment' inzicht in dient 
te geven. 

1. Versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied; 
In het Omgevingsplan staat vermeld dat het gewenst is de vitaliteit van 
het landelijk gebied te vergroten en de gebruiksmogelijkheden daarvan 
meer af te stemmen op de maatschappelijke behoeften. Het oprichten 
van het Operationeel Centrum speelt in op een ruimtevragende, maat
schappelijke functie. Deze functie zal ook een belangrijke impuls aan 
werkgelegenheid met zich meebrengen. Daarnaast wordt de vitaliteit van 
het landelijk gebied bepaald door de kwaliteit van onder meer natuur en 
landschap (zie daarvoor ook punt 2). 

2. Waarborgen en verbeteren van de kv^aliteit van het landelijk gebied 
(o.a. natuur); 
Ten aanzien van natuur hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Hierbij is getoetst 
aan de omliggende Natura2000-gebieden en het provinciale EHS-beleid. Mede door middel van 
een natuurinclusief ontwerp en een mitigatieplan wordt voldaan aan de eisen die Natura2000 en 
EHS met zich meebrengen. Op het mitigatieplan wordt bij punt 4 nog teruggekomen. 
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Ook ten aanzien van landschap, cultuurhistorie, archeologie en milieu hebben de nodige onder
zoeken plaatsgevonden, waaruit de conclusie is getrokken dat aan het provinciaal beleid wordt 
voldaan. 

3. De wijze waarop met de bestaande situatie en functies wordt omgegaan; 
Er wordt met het OCMNL gebruik gemaakt van een bestaande locatie. Met het bestemmingsplan 
wordt aangesloten bij de huidige functie, namelijk die van een maatschappelijke voorziening. 

4. De wijze waarop wordt omgegaan met natuurwaarden (saldobenadering) 
Zoals bij punt 2 reeds is aangegeven, zijn er de nodige natuuronderzoeken uitgevoerd. Hierbij is 
getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Natura2000-gebieden. Tege
lijkertijd is getoets aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het nabijgelegen EHS-gebied. 
Door een natuurinclusief ontwerp en een mitigatieplan zijn (significant) negatieve effecten uit te 
sluiten. De maatregelen uit het mitigatieplan zullen door middel van een privaatrechtelijke over
eenkomst gekoppeld worden aan het bestemmingsplan. De natuurwaarden zijn zodoende niet in 
het geding. 
Passendheid binnen Ontwikkelingsvisie 2030 en bijdrage aan de provinciale opgaven en speerpun
ten. 
Stichtse Putten sluit aan bij de, in de Ontwikkelingsvisie 2030 beschreven, speerpunten met be
trekking tot de ontwikkeling van de Oostrand. In de gewenste ontwikkeling van de Oostrand wordt 
ruimte geboden aan nieuwe functies ter verbreding en versterking van het economisch draagvlak 
waarbij deze fysiek worden verweven met de omgeving. In de nabijheid van de onderhavige loca
tie wordt een uitbreiding van de nationale stroomweg (A27) voorgestaan. Daar past Stichtse Put
ten als landmark goed bij. 

Het vervolg 

Besluitvorming door GS aangaande toepassing van het experimentenkader ten behoeve van Stichtse 
Putten. 

Ter Inzage in de leesl<amer 

Ontwerp-bestemmingsplan (inclusief experimentenkader) "Stichtse Putten OCMNL" en brief van de Vei
ligheidsregio. 

Verdere informatie 
Brief van gemeente Zeewolde d.d. 21 november 2011 
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VeiligheidsregioFI evo land Veiligheidsregio Flevoland 
Postbus 501.8200 AM LELYSTAD 

Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 3233 AB LELYSTAD 

Provincie Flevoland 
t.a.v. de Statenleden 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Inlichtingen bij 
Almere 

VRF-044 
dhr. G. Spnjit 
21 november 2011 

Betreft : locatie OCMNL 

Geachte Statenleden, 

Telefonisch contact met gedeputeerde mevr. A. Bliek aangaande de locatiekeuze inzake Stichtse 
Putten met ondergetekende als portefeuillehouder GMK/OCMNL van de Veiligheidsregio is 
aanleiding u een nadere toelichting op ons besluitvormingstraject rond het OCMNL te geven. 

Voor onze bestuudijke keus waren een snelle realisatie, de mogelijkheden van beveiliging van 
de locatie en natuurlijk de kosten doorslaggevend. Daarnaast vormde een belangnjk 
uitgangspunt om te zoeken naar een locatie centraal gelegen in het werkgebied van beide regio's 
die goed en snel bereikbaar is. 

Naar ik heb begrepen wilt u graag weten waarom niet voor een andere locatie is gekozen en 
welke afweging daartoe gemaakt is. De bestuurlijke vertegenwoordigers in de 2 en later 3 
veiligheidsregio's hebben zich in deze laten leiden door de adviezen van de stuurgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de zogenaamde "rode, witte, blauwe en oranje kolom". 
Het mag duidelijk zijn dat hierbij eerst een alweging gemaakt moest worden t.a.v. de regio waar 
dit Operationeel Centrum gevestigd zou worden, vervolgens is verder toegespitst naar een 
feitelijke locatie. Op grond van een aantai vanuit het project gedefinieerde eisen is de voorkeur 
gegeven aan de locatie ten oosten van de Stichtse Bnjg, in Zeewolde (Stichtse Putten). De 
financiële en inhoudelijke onderbouwing van die keus is er één die toebehoort aan de 
veiligheidsregio's. 

Toch heb ik gemeend u ten behoeve van een openbare behandeling een overzicht te verstrekken 
van die afweging binnen de twee mogelijke locaties op Flevolands grondgebied. 

Gemeente Zeewolde Almere 
Locatie Stichtse Putten Stichtse Kant 
Grond opp. 2,8 ha 1.3 ha 
Kosten lager hoger 
Zicht zichtlocatie tussen andere bebouwing 
Veiligheid solitair, goed uitvoerbaar bebouwde omgeving minder 
Aanrijtijd snel direct naast afrit snelweg minder snel door ligging 

Voor beide locaties gold dat er van directe planologische inpasbaarheid geen sprake was. 

Postadres Postbus 501, 8200 AM Lelystad 

Internet www.veiligheidsregioflevoland.nl E mail info®veillgheidsregioflevoland.nl 



O 

O 
Door de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied Stichtse Putten waren binnen de gemeente 
al voorstudies gaande. Ook in "ontwikkelingsvisie Zuidelijke Randmeren 2030"(Stuurgroep 
Zuidelijke Randmeren, december 2008) wordt een ontwikkelingsrichting gedeeld, waarbinnen de 
gewenste realisatie en architectonische uitwerking van het OCMNL passend is. De betreffende 
locatie is een al bebouwde locatie van het huidige provinciale steunpunt en ook in eigendom van 
de provincie. 

Uit het voorgaande in deze brief is herleidbaar dat het proces voor de uiteindelijke locatiekeuze 
aan de oostzijde van de Stichtse Bnjg zorgvuldig is verlopen, dat er gedegen argumenten en 
onderzoeken aan ten grondslag liggen en dat alle belanghebbende partijen tot nu toe zijn 
betrokken. De tot het OCMNL toegetreden deelnemers hechten daarbij aan (1) de locatie oost 
van de brug en (2) een snelle realisatie vanuit operationeel belang. In aansluiting op het 
vorenstaande spreek ik de hoop uit dat tijdens de Opinieronde van Provinciale Staten de 
discussie over de locatiekeuze, deze argumenten mee zullen wegen bij uw standpunt over de 
aanvaardbaarheid van het toepassen van het Experimentkader. 

Tenslotte wil ik u er met klem op wijzen dat u bij het maken van uw afweging in ogenschouw 
neemt, dat bij een negatief oordeel m.b.t. de huidige voorkeurslocatie Stichtse Putten het gezien 
de huidige samenstelling van deelnemende partijen binnen het OCMNL en landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van indeling van veiligheidsregio's, geen vanzelfsprekendheid meer 
is dat'Flevoland nog ais beoogde vestigingslocatie stand houdt. Daarmee bestaat dus de kans 
dat het OCMNL zich uiteindelijk buiten de provincie Flevoland vestigt. 

Indien gewenst ben ik graag tot nadere toelichting bereid. 

Hoogachtend 

Ggfrif^afreorter 
•portefeuillehouder OCMNL/GMK 
Veiligheidsregio Flevoland / Gooi & Vechtstreek 


