
AANTEKENEN 

Provinciale Staten van Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

Per telefax 0320265260 

Bij antwoord vermelden: 
JGB.7.09.63515 
B.v/d Westeringh 

Behandeld door: 
JdV 
Telefoon: 020-6518888 
e-mail: j.de.vet@das.nl 
afwezig woensdag 

Datum: 
31 augustus 2009 
Fax: 020-4002339 

Betreft: Ontwerp-structuurvisie Oostvaarderswold / Plan MER groenblauwe zone 
Uw ref: 874278.: 

uw brief van 11 augustus jl. betreffende zienswijze Maatschap van de Westeringh op 
voorgenomen sluiting Flediteweg voor landbouw en autoverkeer 

Geachte dames en heren, 

In reactie op uw bovengenoemde brief breng ik nog het volgende onder uw aandacht, met het 
verzoek e.e.a. nog mee te nemen in besluitvorming. 

Van cliënte begrijp ik dat de laatste plannen zouden zijn de weg open te houden voor autover
keer, behalve voor landbouwverkeer. Dit meest recente voornemen blijkt overigens niet uit uw 
brief, maar voor het geval de informatie die cliënte heeft juist is, wijs ik u er nogmaals met klem 
op dat ik reeds met mijn brief van 11 augustus jl. heb aangetoond dat er geen risico is op het 
overbrengen van dierziekten, nu cliënte een akkerbouwbedrijf heeft en daarbij niet met dieren in 
contact komt. Ten opzichte van het gewone autoverkeer is er dus geen toename van het risico 
wanneer ook het landbouwverkeer van cliënte wordt toegestaan. 

A m s t e r d a m 

Ook voor runderen die zich op de weg bevinden wordt het risico niet groter, warmeer ook cliënte 
de weg gebruikt. Overigens herkent cliënte het geschetste beeld niet. De situatie ter plaatse doet 
niet bepaald denken aan safaripark Beekse Bergen. Verder wordt het natuurgebied sowieso op 
meerdere plaatsen doorsneden. 

Merkwaardig is verder dat in de brief reeds wordt opgemerkt dat de gevolgen voor cliënte be
perkt zijn omdat de weg slechts 10% langer wordt. Met deze conclusie wordt niet ingegaan op 
hetgeen ik in mijn brief van 11 augustus jl. op het punt van de schade heb aangevoerd. Mijn brief 
is echter onderwijl wel aanleiding geweest tot inschakeling van Van Lanschot Nannenga Naus 
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Rentmeesters. Dit bureau heeft een bespreking gehad met cliënte, waarbij ik aanwezig ben ge
weest. Tijdens dit gesprek hebben cliënten hun schade nader toegelicht. Ook is de alternatieve 
route door cliënte becommentarieerd. 

Onbegrijpelijk is dat u wel een bureau inschakelt om een nader onderzoek te doen, maar vooruit
lopend op de uitkomst van dit onderzoek reeds een standpunt inneemt met uw commentaar op de 
door mij ingediende zienswijze. Dit nu duidt helaas niet op een zorgvuldige besluitvorming, het
geen extra pijnlijk is omdat de zienswijze van cliënte in de eerdere fase over het hoofd is gezien. 
Ik verzoek u mij een kopie van de rapportage van Van Landschot Nannenga Naus toe te zenden 
en mij te berichten op welke wijze u deze rapportage heeft meegewogen. 

Cliënte heeft mijns inziens zonder meer aannemelijk gemaakt dat haar schade veel groter zal zijn 
dan door u gesuggereerd. Overigens wijs ik erop dat de Gooise weg tweemaal moet worden 
overgestoken, terwijl u slechts bij één kruising een oplossing in het vooruitzicht stelt. 

Uw reactie zie ik graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

DAS 

Dhr. mr. J. de Vet 
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