
PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling 

Onderwerp 

Operationeel Centrum Midden-Nederland Stichtse Putten 

Doel van deze mededeling: 

Uw Staten nader te informeren over het standpunt van Gedeputeerde Staten 
inzake het toepassen van het experimentenkader. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

Het ontwerp-bestemmingsplan "Stichtse Putten OCMNL" van de gemeente Zee
wolde is in de opinieronden van 28 september 2011 en 26 oktober 2011 aan de 
orde geweest, vanwege het mogelijk toepassen van het experimentenkader zoals 
bedoeld in het Omgevingsplan Flevoland. Tegen dit ontwerp-bestemmingsplan 
hebben Gedeputeerde Staten een zienswijze ingediend om de provinciale belan
gen veilig te stellen en om tevens te bewerkstelligen, dat u in de gelegenheid 
bent uw wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 
De gemeente heeft nadere informatie verstrekt. 
Eind november 2011 hebben wij u een mededeling gezonden met aanvullende 
informatie over de locatiekeuze. In die mededeling zijn wij tevens ingegaan op 
de wijze waarop het plan zich verhoudt tot de punten waar inzicht in gegeven 
dient te worden bij toepassing van het experimentenkader. 
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Mededeling: 
Gelet op de informatie die de gemeente en initiatiefnemer hebben verstrekt en 
de wijze waarop het plan zich verhoudt tot de punten waar inzicht in gegeven 
dient te worden, zijn wij van mening dat er voldoende basis is voor het toepas
sen van het experimentenkader. 

Gedeputeerde Staten willen daarom medewerking aan het plan verlenen als het 
ontwerp-plan als zodanig door de gemeenteraad wordt vastgesteld én er invulling 
wordt gegeven aan de toezeggingen inzake de mitigerende maatregelen die 
vanwege de EHS nodig zijn. 
Het verlenen van medewerking houdt in dat Gedeputeerde Staten geen reactieve 
aanwijzing geven tegen het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. 
In de bijgevoegde brief hebben wij ons standpunt aan de gemeente kenbaar 
gemaakt. 

Het vervolg 

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in zijn vergade
ring van 15 december 2011 vast. 
Over dit vaststellingsbesluit en de reactie van Gedeputeerde Staten daarop 
zullen wij de leden van uw Staten op de hoogte stellen. 

Ter inzage in de leeskamer 
Ontwerp-bestemmingsplan (inclusief experimentenkader) "Stichtse Putten OCM
NL" en de nader ontvangen informatie over: 
- de locatiekeuze en 
- de wijze waarop de uitvoering van de mitigerende maatregelen die nodig zijn 

vanwege de EHS wordt geborgd. 
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Verdere informatie 
De brief aan de gemeente Zeewolde inzake het standpunt van Gedeputeerde Staten (digitaal bij 
deze mededeling gevoegd) 


